
Юридичні аспекти партнерських 

відносин в Україні
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Під поняттям «партнерський бізнес» розуміємо, здійснення двома і

більше особами господарської діяльності на основі об’єднання їх

майнової та немайнової участі з метою отримання прибутку.

Особливості партнерського бізнесу:

1. Об’єднання двох і більше осіб у господарську організацію;

2.Належність бізнес-партнерам корпоративних прав, що включають

дві правомочності:

майнова правомочність – право на отримання певної частини

прибутку (дивідендів) організації та активів у разі ліквідації

останньої чи виходу учасника;

немайнова правомочність – право на участь в управлінні

господарською організацією (визначаються законом та статутними

документами).



І. Організаційно-правові форми ведення 

партнерського бізнесу в Україні



Товариство з обмеженою відповідальністю -

засноване одним або кількома особами товариство,

статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких

встановлюється статутом (далі по тексту – ТОВ).

Партнери іменуються «УЧАСНИКИ»

Регулювання: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, ЗУ

«Про господарські товариства», ЗУ «Про товариства з обмеженою та

додатковою відповідальністю» (прийнятий 06.02.2018)

Приватне підприємство - підприємство яке діє на основі

приватної власності одного чи кількох громадян, іноземців

чи осіб без громадянства та їх особистої праці та/або з

використанням найманої праці (далі по тексту – ПП).

Партнери іменуються «ВЛАСНИКИ»

Регулювання: Господарський Кодекс України (ст. 113)



Ознаки ТОВ і ПП
 Підлягають державній реєстрації;

 Діють на основі установчого документа - Статуту;

 Наявність визначеного місцезнаходження (оренда, власне
нежитлове чи житлове приміщення) та найменування;

 Наявність статутного капіталу (розмір законом не встановлений)
який поділений на частки (формується за рахунок різного виду
майна: нерухомого, рухомого, грошових коштів);

 Учасники\власники можуть працювати самостійно або із
залученням найманих осіб;

 Самостійна відповідальність ТОВ/ПП усім своїм майном (лише тим
майном яке належить юридичній особі, а не учасникам!);

 Учасники/власники відповідають за зобов’язання ТОВ/ПП лише в
межах своїх вкладів;

 Управління здійснюється всіма учасниками/власниками через
вищий орган управління - Загальні збори Учасників/власників
(рішення приймаються у формі Протоколу);

 Здійснення управління поточною діяльністю через керівника
(однин з учасників/власників або третя наймана особа);

 Підконтрольність і підзвітність керівника Загальним зборам
учасників/власників;



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 Організаційно правова форма

ведення бізнесу - Товариство з

обмеженою відповідальністю відома

і працює у більшості країнах світу

(Limited Liability Company).

 Чітке регулювання внутрішніх

питань діяльності (права і обов’язки,

відповідальність учасників, розподіл

прибутку, зміна складу учасників),

робить ТОВ найбільш захищеною

формою ведення бізнесу.

 Законодавчо визначена можливість

примусового виключення

недобросовісного партнера зі

складу учасників товариства .

 Нерезиденти (іноземні інвестори чи

партнери) у 85% вимагають ведення

бізнесу у формі ТОВ.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

 Організаційно-правова форма - Приватне

підприємство діє лише «залишково» в

деяких країнах пострадянського простору.

 Законодавство України не регулює

внутрішні питання діяльності ПП.

(Господарський кодекс України визначає

лише поняття ПП, відсутність

спеціалізованого закону, законодавчі

ініціативи спрямовані на скасування ПП

як суб’єкта господарювання.)

 Законодавчо не встановлено можливості

примусового виключення особи зі складу

власників Приватного підприємства.

 У більшості випадків нерезиденти

(іноземні інвестори чи партнери) не

погоджуються на співпрацю у формі ПП.



Товариство з обмеженою відповідальністю викликає більше довіри у

потенційних партнерів, інвесторів, клієнтів, та є найдоцільнішою

організаційно-правовою формою ведення партнерського бізнесу в

Україні.



II. Механізми страхування від 

недобросовісних дій партнерів 



Найефективніший механізм захисту від недобросовісних дій партнера -

положення Статуту.

Приклад: дві фізичні особи виявили намір спільно здійснювати

діяльність як партнери створивши ТОВ. Розподіл часток по 50% кожен.

Учасники бажають самостійно виконувати функції виконавчого органу.

 Призначення одного з партнерів керівником, іншого головним

бухгалтером (головою наглядової ради)

 Включення в Статут положення, що до компетенції Загальних зборів

товариства окрім звільнення і призначення керівника додатково

відноситься призначення і звільнення головного бухгалтера (голови

наглядової ради);

 При реєстрації ТОВ визначити, що право підпису окрім керівника

належить іншому партнеру як підписанту;

 При відкритті банківського рахунку ТОВ, внести дані двох партнерів

в банківські картки з правами першого та другого підпису

видаткових документів (це дасть можливість обом учасникам

слідкувати за рухом коштів по банківському рахунку ТОВ);



 Включення в Статут положення про те, що директор і головний

бухгалтер (голова наглядової ради) несуть відповідальність за

організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах, збереження, обробки документів, а також за

правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податків

і зборів; (в новому законі визначено конкретний перелік

документів які ТОВ має обов’язково зберігати).

 Включення в Статут положення, про обмеження керівника на

укладення договорів з певним лімітом грошових сум чи

кількістю/видом майна.

«Укладення, зміна чи припинення правочинів ТОВ на суму, що

становить 50 і більше відсотків майна ТОВ чи на суму яка

становить більше 20 тисяч гривень здійснюється при умові

попереднього погодження їх умов Загальними зборами Учасників

ТОВ»

Новий закон передбачає погодження Загальними зборами

«значних правочинів» та «правочинів із заінтересованістю»



 Включення в тексти усіх договорів положення :«Сторони

ознайомлені із положеннями Статутів одна одної».

 Наявність у кожного учасника копій/примірників усіх

рішень (про створення, про обрання органів управління,

про зміну предмету діяльності тощо).

 Учасник не повинен ігнорувати повідомлення партнера

про скликання Загальних зборів учасників, навіть у разі

незгоди з порядком денним (Прийти і проголосувати –

«ПРОТИ»).

!Новий закон передбачає механізм «заочного голосування»

– шляхом направлення письмового повідомлення із

нотаріально засвідченим підписом та можливість

проведення загальних зборів в режимі теле- чи

відеоконференції.



III. Особливості і порядок припинення

партенрських відносин



1. Вихід учасника зі складу ТОВ на підставі заяви про вихід.

На сьогоднішній день, вихід є виключним правом учасника, яке ніким не
може бути обмежено та не залежить від волі інших учасників.

(Новим законом обмежено право на вихід учасника який володіє 50% і
більше статутного капіталу - тільки за згодою інших учасників).

Учасник, який виявив бажання вийти зі складу ТОВ повинен подати
відповідну заяву про вихід за три місяці до дати виходу, яку учасник
вказав у заяві. Заява розглядається Загальними зборами учасників і за
результатами розгляду приймається відповідне рішення у формі
протоколу.

ТОВ зобов’язане виплатити учаснику який виходить:

1. Вартість частини майна ТОВ, пропорційно його частці в статутному
капіталі.

Розмір виплати має відповідати частці учасника від вартості чистих
активів ТОВ на момент виходу (дата вказана в заяві, або наступний день
після закінчення трьохмісячного строку з моменту подання учасником
заяви про вихід).



Вартість чистих активів ТОВ визначається на основі складеного бухгалтером
балансу активів або звіту незалежного експерта.

На вимогу учасника та згоди ТОВ, вклад може бути повністю або
частково повернуто у натуральній формі (приміщення,
станки,земельна ділянка ).

2. Дивіденди - частину чистого прибутку, одержаного ТОВ у поточному році до
моменту виходу учасника. Визначається на підставі фінансового звіту за
відповідний період.

Виплата частки учасника та виплата дивідендів повинна бути здійснена не
пізніше як протягом 12 місяців з дати виходу із складу учасників ТОВ.

Всі процедурні питання пов’язані із виходом особи зі складу учасників ТОВ,
вирішуються Загальними зборами учасників

Рішення Загальних зборів учасників та підлягає державній реєстрації.



Якщо Загальні збори ТОВ не приймають відповідні

рішення чи не здійснюють виплати учасник має право

звернутися до суду з позовом про стягнення належних

йому грошових коштів (з врахуванням інфляційних втрат

та нарахування 3% річних).

! Новим законом встановлено заборону ТОВ приймати

будь-які рішення про виплату дивідендів дійсним

учасникам до повного розрахунку з учасником який

вийшов.



2. Вихід учасника зі складу Товариства у зв’язку із відчуженням 

ним своєї частки у статутному капіталі за договором купівлі-продажу.

Учасник має право продати свою частку у ТОВ:

1. іншому учаснику (діє «переважне право учасника на купівлю частки у ТОВ»)

2. третій особі згідно договору-купівлі продажу частки у статутному капіталі
товариства.

Новий закон встановлює, право учасників  прописати в Статуті положення про 
необхідність отримання згоди Загальних зборів учасників на продаж частки у 
статутному капіталі Товариства.

ВАЖЛИВО: особа може відчужити (продати, подарувати) лише майнову 
правомочність.

Особа (покупець) може стати учасником ТОВ  виключно за згодою інших учасників 
ТОВ на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ.

Загальні збори учасників товариства у разі згоди на участь покупця у товаристві
приймають рішення :

- про виключення зі складу учасників особи яка продала свою частку та
включення Покупця до складу учасників Товариства;

- виплату Покупцю вартості придбаної ним частки у статутному капіталі
Товариства та дивідендів.



3. Примусове виключення особи зі складу 

учасників товариства

Учасника ТОВ, може бути виключено з товариства, якщо такий учасник:

систематично (три рази і більше) не виконує або неналежно виконує свої

обов’язки визначені законом і Статутом :

- перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства;

- не вніс свій вклад у статутний капітал товариства протягом одного року з

моменту державної реєстрації (новий закон 6 місяців);

- не з’явлення на Загальні збори учасників;

- розповсюдження конфіденційної інформації, що завдає шкоди товариству;

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, які

володіють більш як 50% загальної кількості голосів учасників товариства

(Учасник щодо якого вирішується питання про виключення у голосування

участі не бере)

ВАЖЛИВО: ТОВ зобов’язане виплатити такому учаснику частину майна та

дивіденди



3. Припинення участі у Товаристві у зв’язку із

смертю

Спадкоємець успадковує лише частку у статутному капіталі товариства, а не
право на вступ у товариство.

Тобто, право на участь в управлінні ТОВ не успадковується спадкоємцем.

Спадкоємець на підставі свідоцтва про право на спадщину звертається до
Товариства із заявою про включення його до складу учасників Товариства.

За результатом розгляду заяви Загальні збори учасників приймають одне із
таких рішень:

- про включення спадкоємця до складу учасників ТОВ

- про виплату спадкоємцю частини майна ТОВ та дивідендів.

Рішення залежить від бажання інших учасників приймати чи не приймати до
складу учасників товариства спадкоємця померлої особи.

Важливо: Визначення кворуму (правомочності) Загальних зборів учасників
Товариства провадиться без урахування частки померлого. (особливо
актуально, якщо частка померлого учасника становить значну частину
статутного капіталу товариства (50% і більше).


