
Тема: Комерційна концесія. Спільна діяльність. 

План 

1. Договір комерційної концесії . 

2. Зміна і припинення договору комерційної концесії 

3. Договір простого товариства. 
С.р.Договір про спільну діяльність, його форма та умови. 

1. Договір комерційної концесії . 

До прийняття ЦК України цей договір не був раніше відомий ні радянському, ні 

українському законодавцю, оскільки його поява зумовлена саме розвитком ринкових 

відносин в економіці. 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується 

надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування комплексом 

належних цій стороні прав з метою виготовлення або продажу певного виду товару чи 

надання послуг. 

Назва цього договору співзвучна з договором концесії, який регулюється Законом 

України "Про концесії", та главою 40 Господарського кодексу України. 

У господарському законодавстві під концесією розуміється надання 

уповноваженим органом державної влади суб'єктам господарювання права на 

створення (будівництво) або експлуатацію об'єкта концесії. Договір концесії був досить 

поширеним за часів непу, коли Радянська влада на умовах поділу продукції надавала 

зарубіжним компаніям право розробляти природні копалини, добувати нафту тощо. В 

ЦК України поняття концесії набуло дещо іншого змісту. 

Договір комерційної концесії досить поширений в економічно розвинутих 

країнах, де діяльність такого роду називається "франчайзингом". Франчайзне 

підприємство - це підприємство, яке діє на підставі договору комерційної концесії. Мета 

його - сприяти розширенню ринку товарів та послуг. Тобто договір комерційної концесії 

укладається з метою створення сіті ресторанів, магазинів, готелів тощо, які виступають 

на ринку під відомою споживачу назвою фірми правоволодільця. 

Саме завдяки договору комерційної концесії українцям стала відома така фірма 

як "Макдональд". 

Договір комерційної концесії є двостороннім, консенсуальним та оплатним.  

Сторонами договору можуть бути юридичні та фізичні особи, які є суб'єктами 

підприємницької діяльності. 

Предмет договору комерційної концесії - комплекс виключних прав на фірмове 

найменування, торговельну марку, товарний знак, комерційний досвід, ділову 

репутацію тощо. 

Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі і підлягає державній 

реєстрації органом. Порушення форми договору спричиняє нікчемність. 

Обов'язкова умова цього договору - виплата винагороди правоволодільцю. 

Винагорода, як правило, складається з двох частин: плати за приєднання до фірмової 

сітки правоволодільця і сплати періодичних платежів, які можуть визначатися як у 

твердій сумі, так і в відсотках до обороту (товарів, робіт, послуг). 

У випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може 

укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі 

(субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом 

прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або 

визначених договором комерційної концесії. 



 До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір 

комерційної концесії, встановлені цим Кодексом або іншим законом, якщо інше не 

випливає з особливостей субконцесії. 

 Користувач та субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану 

йому шкоду солідарно. 

Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність 

договору комерційної субконцесії. 

Серед обов'язків правоволодільця слід назвати такі: 

o передати користувачеві технічну та комерційну документацію, надати іншу 

інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної 

концесії; 

o надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, 

включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; 

o забезпечити державну реєстрацію договору. 

Обов'язки користувача: 

o використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця 

визначеним у договорі способом; 

o забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються 

(виконуються, надаються) відповідно до договору, якості аналогічних товарів (робіт, 

послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем; 

o не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від 

нього конфіденційну інформацію тощо. 

Користувач не має права вводити в оману споживача, тому повинен інформувати 

його, що торгівля товаром чи інша діяльність здійснюється ним на підставі договору 

комерційної концесії. 

Особливі умови договору комерційної концесії 

 В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, 

зокрема: 

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси 

прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися 

від власної аналогічної діяльності на цій території; 

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку 

поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює 

користувач з використанням наданих правоволодільцем прав; 

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів 

(потенційних конкурентів) правоволодільця; 

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування 

приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених 

договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення. 

 Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну 

товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню 

межу цієї ціни, є нікчемною. 

 Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари 

(виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців 

(замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце 

проживання) на території, визначеній у договорі. 

 



2.  Зміна і припинення договору комерційної концесії 

Договір комерційної концесії діє протягом строку, на який він укладений, а якщо 

договір укладений без зазначення строку, - до припинення в установленому законом 

порядку. У період дії договору він може бути змінений або достроково припинений. 

Зміни договору комерційної концесії здійснюються за загальними правилами, 

встановленими законодавством України (відповідно до положень гл. 53 ЦК України). 

Однак законодавцем встановлена норма, що у відносинах з третіми особами сторони у 

договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з 

моменту державної реєстрації цієї зміни в органі реєстрації (відповідно до ст. 1118 ЦК 

України), якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору 

раніше. Таким чином, для правоволодільця й користувача договір комерційної концесії 

вважається зміненим з моменту укладання відповідної угоди про це. 

Договір комерційної концесії припиняється в разі: 

а) односторонньої відмови від договору, укладеного без зазначення строку. Кожна 

із сторін має право в будь-який час відмовитися від такого договору, повідомивши про 

це другу сторону не менш як за шість місяців, якщо більш тривалий строк не 

встановлений договором; 

б) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, 

визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом; 

в) односторонньої відмови користувача від договору у випадку зміни 

торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання 

яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором концесії; 

г) смерті правоволодільця, якщо спадкоємець протягом шести місяців з дня 

відкриття спадщини не зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності. Оскільки 

суб'єктом підприємницької діяльності повинен бути не тільки правоволоділець, а й 

користувач, вказані правила повинні застосовуватись і до нього. 

Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх до 

спадкоємця чи іншої особи покладаються на управителя; 

ґ) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним 

(банкрутом); 

д) в інших випадках, передбачених цивільним законодавством, наприклад при 

новації. 

Оскільки договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації, остання має 

бути проведена і щодо його змін або припинення. Такій реєстрації підлягають будь-які 

зміни договору, проте не всі припинення, а лише дострокове розірвання договору, що 

укладений із зазначенням строку (яке можливе лише у випадках, передбачених законом 

або договором), і розірвання договору, що укладений без зазначення строку. 

Оскільки за договором комерційної концесії передається комплекс виключних 

прав, в період дії договору частина з них може переходити від одного правоволодільця 

до іншого, змінюватись або припинятись. Ці обставини неоднаково впливають на долю 

договору. Визначений у договорі комерційної концесії перехід виключного права на 

об'єкт права інтелектуальної власності від правоволодільця до іншої особи не є 

підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії (ч. 1 ст. 1127 ЦК 

України). Новий правоволоділець є просто стороною колишнього договору в частині 

прав і обов'язків, які стосуються отриманих ним виключних прав. 

Що стосується змін змісту виключних прав, переданих за договором комерційної 

концесії, то ЦК регламентує лише випадки зміни торговельної марки або іншого 



позначення правоволодільця. За таких змін договір зберігає чинність щодо нового 

позначення, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків. 

У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного 

зменшення належної правоволодільцеві плати. Подібне правило цілком логічне на 

підставі того, що колишнє позначення більш відомо, ніж нове, і його використання 

обіцяє великі прибутки. Зміни інших виключних прав на долю договору не впливають. 

Питання про те, чи має воно взагалі будь-яке значення, законом не вирішено. Однак, 

якщо користувач доведе, що його стан при зміні будь-якого з виключних прав, йому 

переданих, погіршився, він має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі й 

у формі відповідного зменшення плати правоволодільцеві. 

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, 

користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих 

його положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач має право 

вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не 

встановлено договором. У разі припинення права правоволодільця на торговельну 

марку чи інше позначення, договір комерційної концесії може бути припинений або 

розірваний користувачем в односторонньому порядку. 

Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право укласти 

договір комерційної концесії на новий строк на тих самих умовах. Це право, на жаль, не 

забезпечується якими-небудь гарантіями. Необхідність таких гарантій спричинена 

бажанням обмежити монополістичні тенденції в діяльності правоволодільця і захистити 

інтереси користувачів. Користувач протягом дії договору просуває на ринок товари 

(роботи, послуги) правоволодільця і має право розраховувати на стабільність свого 

стану. Проте стабільність може бути досягнута тільки за умов довготривалого строку. З 

іншого боку, правоволоділець надто часто зацікавлений в короткому терміні, задля 

того, аби після його спливу примусити користувача прийняти жорсткіші умови. Для 

усунення подібного дисбалансу інтересів треба ввести гарантії прав користувача при 

спливі строку дії договору. 

Законом можуть бути встановлені умови, за яких правоволоділець може 

відмовитися від укладання договору комерційної концесії на новий строк. Ці умови, а 

також інші особливості договору комерційної концесії можуть знайти своє правове 

врегулювання в законопроекті "Про франчайзинг", який з 2001 року перебуває у 

Верховній Раді України. 

3. Договір простого товариства 

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання 

об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення 

іншої мети (ст. 1132 ЦК). 

Цивільне законодавство передбачає, що спільна діяльність без створення 

юридичної особи може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте 

товариство) або без об'єднання вкладів учасників (ч. 2 ст. 1130 ЦК). Діяльність щодо 

створення юридичної особи здійснюється шляхом об'єднання осіб або об'єднання майна 

на основі установчих документів (див. § 2 Гл. 12 цього посібника). 

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний, відплатний. 

Характерні риси договору простого товариства: 

• об'єднання двох і більше осіб без створення юридичної особи; 

• спільна мета діяльності; 



• формування спільної часткової власності товариства за рахунок вкладів кожного 

учасника; 

• здійснення дій, необхідних для досягнення мети товариства. 

Істотними умовами для договору простого товариства є: 

1) мета діяльності товариства; 

2) розмір та порядок внесення вкладів учасників; 

3) спільна діяльність учасників, їхні права та обов'язки. 

На відміну від інших істотних умов, специфіка умов про мету полягає в тому, що 

остання є загальною, спільною для всіх учасників, заради якої укладають цей договір. 

Мета не повинна суперечити закону і може мати як комерційний, так і некомерційний 

характер. Відповідно розрізняють комерційні (підприємницькі) та некомерційні 

(непідприємницькі) прості товариства. 

Спільна діяльність учасників передбачає здійснення дій із внесення вкладів та 

виконанню обов'язків, які випливають з укладеного договору. Особиста ж участь у 

діяльності простого товариства не є обов'язковою, якщо інше не передбачено 

договором. 

Сторонами договору простого товариства можуть виступати як фізичні, так і 

юридичні особи, в тому числі публічно-правові утворення. Однак якщо діяльність 

товариства спрямовано на отримання прибутку, то сторонами договору можуть бути 

тільки суб'єкти підприємництва — фізичні особи та/або комерційні організації. 

Учасником такого договору може бути і некомерційна організація, якщо така діяльність 

не суперечить її статутній меті. У разі, якщо для здійснення певного виду діяльності, 

передбаченої договором простого товариства, законом передбачено отримання ліцензії, 

така умова поширюється тільки на тих учасників товариства, які фактично 

займатимуться цим видом діяльності. Одна й та сама особа може бути учасником 

декількох договорів про спільну діяльність. Специфікою правового становища 

учасників договору простого товариства є те, що їх не можна поділити на уповноважену 

й зобов'язану сторони. Маючи цілу низку прав і обов'язків стосовно один одного, кожен 

із партнерів як кредитор може вимагати від інших учасників виконання належних 

обов'язків, будучи при цьому боржником щодо них. 

Учасниками простого товариства не можуть бути недієздатні та обмежені в 

дієздатності особи, як безпосередньо, так і через своїх представників. Це пояснюється 

тим, що просте товариство основане на особистих, фідуціарних відносинах, а виконання 

такого договору через представника не допускається. 

За суб'єктним складом договори про спільну діяльність поділяють на: 

1) договори, укладені між українськими суб'єктами; 

2) договори, укладені між українськими та іноземними суб'єктами. Виділяють 

також договори, укладені між фізичними особами, юридичними особами та змішані.  

Питання про форму і порядок укладення договору простого товариства законом 

не врегульовано, тому сторонам слід керуватися загальними положеннями ЦК про 

правочини та про спільну діяльність. Зокрема ч. 1 ст. 1131 ЦК передбачено, що договір 

про спільну діяльність укладається у письмовій формі. Це правило поширюється і на 

договір простого товариства. Крім того, висновок про письмову форму цього договору 

підтверджується положеннями ч. 1 ст. 206 ЦК. 

Порядок укладення договору простого товариства підпорядкований загальним 

правилам укладення договорів. Однак якщо в договорі беруть участь три й більше 

особи, то оферту має бути доведено і відповідно акцептовано кожною з них. 



Змістом договору простого товариства є права та обов'язки його учасників. 

Основними правами кожного з його учасників є: 

1) право на участь у веденні спільних справ товариства (ст. 1135 ЦК); 

2) право на інформацію (ст. 1136 ЦК); 

3) права, які стосуються спільного майна, в тому числі отримання прибутку (ст.ст. 

1133, 1134, 1137 і 1139 ЦК); 

4) право відмовитися від подальшої участі у безстроковому договорі простого 

товариства (ст. 1142 ЦК). 

Як правило, ведення спільних справ здійснює кожний учасник. Під веденням 

спільних справ слід розуміти здійснення в інтересах усіх учасників договору простого 

товариства фактичних та юридичних дій, необхідних для досягнення передбаченої 

договором мети. Під час ведення спільних справ кожна сторона має право діяти від імені 

всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ 

здійснюється окремими учасниками або спільно. У разі спільного ведення справ для 

вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників. Зазвичай ведення поточних 

справ доручається одному чи кільком учасникам. 

У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від 

імені всіх сторін договору посвідчується довіреністю, яку видають йому інші учасники, 

або договором простого товариства. Однак учасники не можуть посилатися на 

обмеження прав учасника, який учинив правочин, щодо ведення спільних справ 

учасників, крім випадків, якщо вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя 

особа знала або могла знати про наявність таких обмежень. 

Учасник, який учинив від імені всіх учасників правочин, щодо якого його право 

на ведення спільних справ учасників було обмежено, або вчинив в інтересах усіх 

учасників правочин від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за 

свій рахунок витрат, якщо вчинення цього правочину було необхідно в інтересах усіх 

учасників. Крім того, право на відшкодування витрат виникає за умови, якщо в 

результаті здійсненого без належних повноважень правочину отримано прибуток, що 

перевищує суму витрат, на яку претендує учасник. Якщо іншим учасникам внаслідок 

таких правочинів було завдано збитків, вони також мають право вимагати їх 

відшкодування. 

Право учасника на інформацію означає, що він має право ознайомлюватися з 

усіма документами щодо ведення спільних справ учасників незалежно від того, чи 

займається він безпосередньо веденням справ, чи ні. Під ознайомленням слід розуміти 

не просто доступ до письмової, документальної інформації, а й право на отримання 

відповідних відомостей від уповноважених осіб (надання необхідних відомостей, 

роз'яснень тощо). Інформація, про яку йдеться, має стосуватися суто справ, ведення 

яких грунтується на договорі простого товариства. 

Право на інформацію учасника товариства є важливою гарантією участі сторони 

в товаристві, а тому будь-які обмеження, так само як і відмова від цього права, є 

нікчемними. 

Під правами, що стосуються спільного майна, слід розуміти право на частку в 

спільному майні та право на отримання результатів від спільної діяльності. 

Спільне майно товариства утворюється шляхом внесення вкладів учасників, а 

також за рахунок майна, отриманого в результаті спільної діяльності. Якщо інше не 

встановлено законом, договором чи не випливає із сутності зобов'язання, то спільне 

майно учасників товариства, як правило, є їх спільною частковою власністю. Виняток 



становлять випадки, якщо майно, що його внесено як вклад, не належало його 

володільцеві на основі права власності; якщо договором або законом передбачено інше; 

якщо із сутності зобов'язання випливає інше. Майно, внесене одним чи декількома 

учасниками, яким вони володіли на підставах інших, ніж право власності, 

використовується в інтересах усіх учасників і є їх спільним майном (ч. 2 п. 1 ст. 1134 

ЦК). Особливістю такого майна є те, що учасники не набувають жодних самостійних 

прав щодо нього. Однак інші учасники мають право вимагати від особи, яка внесла 

майно, використовувати його в спільних інтересах товариства. Користування і 

володіння спільним майном здійснюється за згодою всіх учасників, а за недосягнення 

такої — в порядку, що встановлюється за рішенням суду. 

У праві власності на спільне майно кожен з учасників має частку, величина якої 

відповідає розміру його вкладу, якщо інше не передбачено договором. Сторони вправі 

на власний розсуд розпоряджатися своєю часткою. Якщо внаслідок дій одного з 

учасників відбувається зміна суб'єктного складу договору, такі дії в силу фідуціарного 

характеру договору простого товариства потребують згоди інших учасників. У разі 

отримання останньої інші учасники мають переважне право купівлі частки сторони, яка 

вибуває із зобов'язання. 

У процесі діяльності простого товариства виникає необхідність ведення 

бухгалтерського обліку спільного майна. За домовленістю учасників ведення такого 

обліку може бути покладено на одного з учасників (як правило, на особу, що 

уповноважена вести справи простого товариства). 

У результаті спільної діяльності учасники товариства можуть отримувати 

прибуток. За загальним правилом, прибуток, одержаний учасниками договору простого 

товариства в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості 

вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не встановлено договором простого 

товариства або іншою домовленістю учасників. Прибуток (грошові доходи та 

натуральний приріст) розподіляється пропорційно вкладам кожного з учасників 

незалежно від того, чи є його отримання метою діяльності простого товариства, чи 

просто це випадковий результат діяльності (непідприємницьке товариство). 

ЦК надає сторонам право відхилитися від норми про пропорційний розподіл 

прибутку. Однак умова, за якою учасник повністю позбавляється права на частину 

прибутку, або відмова від цього права є нікчемною. 

Право учасника відмовитися від подальшої участі в безстроковому договорі 

простого товариства слід розглядати як право відмовитися від виконання стороною 

умов договору. Це право може бути реалізовано за умови, що сторона, яка бажає 

розірвати договір, не пізніше ніж за 3 місяці до виходу з договору зробить відповідну 

заяву. Вважається, що 3 місяці — строк достатній для вирішення всіх питань, пов'язаних 

зі зміною суб'єктного складу договору простого товариства. Умова про обмеження 

права на відмову від безстрокового договору простого товариства є нікчемною. 

Основними обов'язками учасника простого товариства є: 

1) внести вклад в спільне майно товариства, а також утримувати спільне майно 

(ст.ст. 1132 і 1133 ЦК); 

2) вести разом з іншими учасниками передбачену договором діяльність (ст. 1135 

ЦК); 

3) надавати іншим учасникам повну й достовірну інформацію про стан ведення 

справ у товаристві, а також не поширювати таку інформацію серед третіх осіб, якщо 

вона належить до конфіденційної (ст. 1136 ЦК); 



4) брати участь у розподілі витрат та збитків, а також нести відповідальність перед 

третіми особами (ст. 1137 ЦК). 

Під вкладом, який вносить учасник у майно товариства, слід розуміти все те, що 

він вносить у спільну діяльність (спільне майно). Зокрема, грошові кошти, цінні папери, 

інше майно, в тому числі нерухомість, права користування майном, результати 

інтелектуальної діяльності та права на них, а також професійні та інші знання, вміння, 

навички, ділову репутацію і ділові зв'язки. Причому професійні та інші знання, вміння 

і навички буде визнано вкладом тільки тоді, коли вони дійсно є цінними та необхідними 

для мети діяльності товариства, і діяльність учасників, які наділені останніми, виходить 

за межі поняття "спільне ведення справ". Йдеться про надання особою своїх 

спеціальних знань у тій чи іншій сфері (наприклад, діяльність менеджера, юриста тощо). 

Як правило, вклади учасників вважаються рівними за вартістю. Однак закон 

залишає за сторонами право визначати в договорі розміри і вартість вкладу, що 

вноситься. Грошова оцінка вкладу учасника проводиться за погодженням між 

учасниками. 

Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування 

витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, встановлюються договором простого 

товариства. 

Обов'язок вести разом з іншими учасниками передбачену договором діяльність 

випливає із самої мети діяльності простого товариства. Невиконання цього обов'язку 

виключає можливість досягнення мети діяльності, передбаченої договором. Якщо одна 

із сторін договору бере участь у простому товаристві лише своєю діяльністю (трудова 

участь), її може бути оцінено як вклад і як власне участь у спільній діяльності. 

Надання повної та достовірної інформації про стан ведення справ у товаристві є 

гарантією забезпечення права учасників товариства на інформацію. Інформація має 

відповідати вимогам повноти (будь-які відомості, незалежно від їх форми, які 

стосуються діяльності простого товариства) та достовірності (відомості мають містити 

в собі інформацію, про стан справ у товаристві, яка відповідає дійсності). 

Відповідно до ЦК порядок відшкодування витрат (кошти, витрачені заради 

досягнення мети діяльності товариства) і збитків (грошовий еквівалент шкоди, якої 

зазнали учасники), пов'язаних зі спільною діяльністю учасників, визначається за 

домовленістю між ними. Якщо такої домовленості немає кожний учасник несе витрати 

та збитки пропорційно вартості його вкладу в спільне майно. Умова, за якою учасник 

повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є 

нікчемною. 

Відповідальність учасників за договором простого товариства зумовлено 

кількома чинниками: 

• характером здійснюваної діяльності. Якщо договір простого товариства не 

пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний 

учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім майном пропорційно 

вартості вкладу в спільне майно (дольова відповідальність). За спільними 

зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно. Якщо 

договір простого товариства пов'язаний зі здійсненням його учасниками 

підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними 

зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення; 

• специфікою заходів цивільно-правової відповідальності і підстав їх 

застосування. Залежно від того, чи це відповідальність перед третіми особами, чи 



позадоговірна відповідальність, чи відповідальність перед іншими учасниками 

договору простого товариства, застосовуватимуть різні цивільно-правові заходи 

відповідальності. Наприклад, якщо для учасників комерційного товариства 

відповідальність перед третіми особами є солідарною, то учасники некомерційного 

товариства солідарно відповідають тільки за позадоговірними зобов'язаннями. За 

шкоду, завдану спільному, майну чи за невиконання договірних зобов'язань сторона 

несе перед іншими учасниками дольову відповідальність пропорційно вартості свого 

вкладу. Якщо стороною іншим учасникам завдано шкоду, яка не випливає із договірних 

зобов'язань, то відповідальність настає на загальних підставах відповідно до чинного 

законодавства; 

• фактом припинення договору простого товариства. Якщо договір простого 

товариства не було припинено за заявою учасника про відмову від подальшої в ньому 

участі або в разі розірвання договору на вимогу одного з учасників, учасник, участь 

якого в договорі припинено, відповідає перед третіми особами за спільними 

зобов'язаннями, що виникли в період його участі в договорі простого товариства як 

учасника договору. 

Припинення договору простого товариства крім загальних підстав, передбачених 

главою 50 ЦК, може бути здійснено на основі спеціальних підстав, передбачених ст. 

1141 ЦК. Серед них можна виділити такі групи: 

1) припинення договору простого товариства внаслідок припинення 

правосуб'єктної особи одного з учасників — смерть громадянина, ліквідація чи 

реорганізація юридичної особи, визнання учасника недієздатним, обмежено дієздатним, 

безвісно відсутнім; 

2) припинення внаслідок погіршення фінансового стану учасника — оголошення 

банкрутом, виділення частки учасника на вимогу його кредитора; 

3) припинення внаслідок виходу одного з учасників — відмова від подальшої 

участі в договорі або розірвання його на вимогу одного з учасників; 

4) припинення договору внаслідок спливу строку договору, досягнення мети або 

ж настання обставин, за яких досягнення мети товариства стало неможливим. 

У всіх перерахованих випадках договір простого товариства може бути 

продовжено, якщо самим договором або домовленістю між учасниками не передбачено 

інше. 

У разі припинення договору простого товариства речі, передані в спільне 

володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без 

винагороди, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. 

Поділ майна, що є у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які 

виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому ЦК України. 

Учасник, який вніс у спільну власність річ, визначену індивідуальними ознаками, 

має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому 

порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і 

кредиторів. 

З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть 

солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх 

осіб. 
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