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Спільна господарська діяльність в Україні:
економіко$правова сутність

У процесі задоволення своїх еко-
номічних (майнових) та інших інтере-
сів у суб’єктів господарювання вини-
кає необхідність у кооперації (від 
лат. сooperatio – cпівпраця), тобто у
спільній діяльності, змістом якої може
бути об’єднання майна, зусиль, органі-
зація співпраці для досягнення певної
спільної господарської мети, що не
суперечить чинному законодавству.
Ця необхідність може бути зумовлена
різними чинниками, зокрема: відсутні-
стю у суб’єкта господарювання достат-
ніх фінансових ресурсів, майна, ділових
зв’язків чи репутації, досвіду, знань,
технологій для будь-якого виду діяль-
ності; неможливістю здійснювати пев-
ний вид діяльності без партнерів через
нормативно-правові вимоги (органі-
зація та діяльність фондової біржі,
страхова діяльність тощо); прагнення
уникнути ризиків чи зменшити їх.

До дослідження спільної діяльності
звертались у своїх працях такі еконо-
місти: С. Н. Кацура, В. О. Онищенко,
Н. О. Рак, Л. В. Торгова, О. В. Хитра 

та ін., а також правники О. Є. Бла-
жівська, О. В. Дзера, А. С. Довгерт,
Ю. І. Дмитрієва,А. І. Масляєв, І.А. Ма-
сляєв, Ю. А. Погуляєв, К. В. Шаперен-
ков, Г. В. Юровська та ін. (щоправда,
зазначені автори досліджували спільну
діяльність лише під цивільно-право-
вим кутом зору). Господарсько-пра-
вові дослідження особливостей про-
вадження спільної діяльності у сфері
господарювання виконувалися такими
авторами, як О. М. Вінник, Н. Є. Ко-
сач, В. В. Луць, О. Е. Сімсон та ін.
Однак у кожному разі вони є нечис-
ленними, переважно фрагментар-
ними. Недослідженими залишаються
чимало питань, серед яких і економіко-
правова сутність спільної господар-
ської діяльності.

Метою цієї публікації є вирізнення
основних загальнопонятійних ознак
спільної діяльності, визначення по-
няття та ознак спільної господарської
діяльності в аспекті як її економіко-
правової сутності, так і з позицій гос-
подарсько-правової доктрини.



Розуміння сутності спільної госпо-
дарської діяльності як економіко-пра-
вового явища неможливе без вирізнення
та аналізу основних загальнопонятій-
них ознак1 спільної діяльності:

1) наявність спільної для всіх учас-
ників такої діяльності мети. Як
будь-яка інша форма діяльності, спіль-
на діяльність стає цілеспрямованою
за наявності свідомо поставленої
мети, підпорядкованості дій та зусиль
учасників такої діяльності її досягнен-
ню (за своєю суттю спільна діяльність
і є досягненням мети);

2) учасники спільної діяльності
повинні мати спільну мотивацію,
намір діяти разом. Спільна мета і
спільна мотивація – обов’язкові умови
не просто провадження спільної
діяльності різними її учасниками, а
формування з окремих учасників пев-
ної спільності;

3) поєднання індивідуальних діяль-
ностей (утворення в результаті
єдиного цілого). Спільність як особ-
лива якість діяльності породжується
таким об’єднанням зусиль її учас-
ників, їхніх дій, за якого між ними
виникають взаємозв’язок і взаємоза-
лежність;

4) поділ єдиного процесу діяльності
на окремі функціонально пов’язані
між собою операції, їх розподіл між
учасниками. Розподіл індивідуальних
діяльностей відбувається у спільно-
сті, створеній для провадження спіль-
ної діяльності, характеризує функціо-
нальну структуру цієї спільності. Сту-
пінь чіткості, прозорості розподілу
функцій у спільності характеризує
ступінь її структурованості. Структу-
рованість спільної діяльності є однією
з найбільш важливих її якостей як
окремого утворення (наприклад, про-
стого товариства). Однак для розу-
міння сутності спільної діяльності не-

достатньо простого об’єднання зусиль
та дій окремих суб’єктів у просторі та
часі, функціонального розподілу інди-
відуальних діяльностей між учасни-
ками такої діяльності, навіть за спіль-
ної мети і мотивації. Спільна діяль-
ність потребує не стихійного, а суворо
узгодженого, скоординованого вико-
нання розподілених і пов’язаних між
собою дій, взаємних обов’язків;

5) координація індивідуальних
діяльностей учасників. Узгодженість
(скоординованість) передбачає чітко
визначену послідовність операцій у
відповідності з попередньо визначе-
ним планом дій. Вона досягається 
за допомоги управління. Управління
індивідуальною діяльністю надає діяль-
ності спільній якісно нового рівня
складності. В індивідуальній діяльно-
сті суб’єкт сам планує свої дії, актив-
ність, обсяг роботи, не ставлячи їх у
залежність від інших суб’єктів. Спіль-
на діяльність не може здійснюватися
без установлення чітких зв’язків між
різними операціями, а відповідно, й
між різними її учасниками, без ко-
ординування їхньої діяльності. Отже,
управління – важлива ознака та атри-
бут спільної діяльності;

6) настання для учасників спіль-
ної діяльності спільного кінцевого
результату. Спільна діяльність здійс-
нюється для того, аби досягти кін-
цевого результату (в разі неможли-
вості самостійного його досягнення
окремим суб’єктом), або щоб досягти
його у коротші проміжки часу, з біль-
шою ефективністю. Спільний кін-
цевий результат необхідно співвідно-
сити зі спільними метою та завдання-
ми такої діяльності і цим визначати,
наскільки вона була цілеспрямо-
ваною. Зіставлення спільного резуль-
тату з витратами на його досягнення
дозволяє визначити ефективність 
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1 Під ознаками тут розуміються характерні особливості спільної діяльності як цілісно-
го та відносно самостійного феномена (сфера провадження спільної діяльності до уваги не
береться; за мету ставиться вирізнення таких особливостей спільної діяльності, які були би
властивими їй незалежно від сфери здійснення).



чи результативність (продуктивність)
спільної діяльності. Спільний результат
можна співвіднести також з індивіду-
альними витратами і результатами
окремих учасників, щоб оцінити інди-
відуальний внесок кожного в резуль-
тати спільної діяльності;

7) єдине просторово-часове пере-
бування та функціонування всіх учас-
ників спільної діяльності. Наявність
єдиного простору та одночасність
провадження індивідуальних діяль-
ностей різними суб’єктами можуть
розглядатись як елементарні ознаки,
без яких, однак, неможливе розгор-
тання спільної діяльності. Водночас 
слід мати на увазі, що окремі сучасні
види спільної діяльності, породжені
прискоренням науково-технічного
прогресу, можуть мати непостійні та
нечітко визначені межі «єдиного про-
стору» [1, с. 19–23].

У сучасному економічно розвине-
ному суспільстві будь-яка господар-
ська діяльність за змістом і формою
організації об’єктивно стає більш
спільною. Як відзначив Б. Ф. Ломов,
«індивідуальна діяльність не існує
сама по собі, а «вплетена» в діяльність
суспільства», «будь-яка індивідуальна
діяльність є складовою частиною діяль-
ності спільної» [2, с. 9, с. 18].

Як писав В. М. Шретер, «…това-
риські об’єднання декількох осіб для
спільного досягнення певної госпо-
дарської мети зустрічаються ще з
часів глибокої старовини. Ідея това-
риської угоди там, де сил однієї особи
недостатньо для вирішення будь-яко-
го життєвого завдання, сама по собі
така проста і природна, що всюди, де 
є співжиття, ми зустрічаємо й договір
товариства» [3, с. 149]. А. Ф. Федоров
також відмічав, що «… одиничні сили
особи часом виявляються недостатні-
ми для подолання різноманітних труд-
нощів у справі досягнення запланова-
ної мети; так, наприклад, у однієї
особи може бути в наявності капітал,
одначе немає вміння відкрити й вести
задуману справу, а в іншої – навпаки,

може бути таке вміння, однак немає
потрібного капіталу; між тим, поєднан-
ня таких осіб є спроможним дати і ка-
пітал, і потрібні вміння» [4, с. 411–412].

Спільна діяльність як економіко-
правове явище передбачає обов’яз-
кову наявність у самостійних суб’єктів
господарювання спільних економіч-
них потреб (як рушійної сили, вели-
чезна роль якої полягає у спонуканні
суб’єктів господарювання до об’єд-
нання їхніх зусиль та спільних дій),
спільного економічного інтересу
(як користі, вигоди, що досягається у
процесі реалізації економічних відно-
син [5, с. 30, с. 35]), господарського
ризику (як складової діяльності в умо-
вах невизначеності через недостатню
поінформованість, вплив зовнішніх
чинників, за якої не гарантується
отримання прибутку) та прямих гос-
подарських зв’язків (як різновиду
економічних відносин між суб’єктами
господарювання, що реалізуються
через укладання безпосередніх дого-
ворів без залучення посередницьких
структур [6, с. 271–272]). Окрім того,
провадження спільної господарської
діяльності повинно відбуватися на за-
садах самофінансування методом госпо-
дарського (комерційного) розрахунку.
Господарський розрахунок як метод
ведення діяльності ґрунтується на
сумісності у грошовій формі витрат і
результатів діяльності з таким розра-
хунком, аби суб’єкти господарювання
повністю відшкодували (покрили) свої
витрати за рахунок доходів від своєї
діяльності й отримали прибуток, були
рентабельними.

Спільну господарську діяльність
на сучасному етапі розвитку вітчизня-
ної економіки можна розглядати як
специфічний (особливий) вид госпо-
дарської діяльності та як госпо-
дарське зобов’язання, що виникає з
договорів про спільну господарську
діяльність.

На жаль, у чинному законодавстві
України відсутнє загальне (комплекс-
не) визначення спільної господарської
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діяльності, яке охоплювало б усі
форми її здійснення, характерні риси.
Так, до прикладу, легальне визначення
поняття спільної підприємницької (гос-
подарської) діяльності як діяльності,
що базується на співпраці між суб’єк-
тами господарської діяльності Ук-
раїни та іноземними суб’єктами гос-
подарської діяльності та на спільному
розподілі результатів і ризиків від 
її здійснення, міститься у ст. 1 
Закону України від 16.04.1991 р. «Про
зовнішньоекономічну діяльність». Ще
одне нормативне визначення поняття
спільної діяльності міститься у п. 3
Положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 12 «Фінансові інвестиції»,
затвердженому наказом Міністерства
фінансів України від 26.04.2000 р.:
спільною діяльністю визнається гос-
подарська діяльність зі створенням 
чи без створення юридичної особи,
яка є об’єктом спільного контролю
двох чи більше сторін відповідно до
письмової угоди між ними.

Висновки. Основними загально-
понятійними ознаками спільної діяль-
ності є: наявність спільних для всіх
учасників такої діяльності мети й мо-
тивації; поділ єдиного процесу діяль-
ності на функціонально пов’язані 
між собою складові (окремі операції)
та розподіл їх між учасниками;
об’єднання зусиль окремих суб’єктів,
їхніх індивідуальних діяльностей та
узгоджене (скоординоване) їх здійс-
нення; наявність управління (зокрема
самоуправління); настання спільних
кінцевих результатів; єдине просто-
рово-часове перебування та функ-
ціонування всіх учасників спільної
діяльності.

З позицій економіко-правової сут-
ності спільна господарська діяльність
може, на нашу думку, бути потракто-
вана як форма співпраці (кооперації),

що передбачає об’єднання та спільне
використання матеріально-фінансо-
вих, трудових та/або інших ресурсів
партнерів, функціонує як єдиний еко-
номічний організм із метою досягнен-
ня спільних цілей у різних сферах гос-
подарювання, має демократичний
характер і спрямовується на задово-
лення економічних інтересів її учас-
ників. До ознак спільної господарсь-
кої діяльності, як специфічного еко-
номіко-правового явища, відносять:
а) добровільне об’єднання власності
та зусиль суб’єктів господарювання;
б) спільну для всіх учасників госпо-
дарську мету; в) демократичний ха-
рактер об’єднання суб’єктів господа-
рювання; г) спрямованість на задово-
лення економічних інтересів учасни-
ків; ґ) активний характер участі, наяв-
ність тісної та глибокої взаємодії
партнерів у всіх або окремих ланках
господарського циклу у формі спіль-
ного володіння, використання і розпо-
рядження виділеними ними спеціаль-
но для цих цілей ресурсами.

З позицій господарсько-право-
вої доктрини спільна господарська
діяльність, вважаємо, може бути ви-
значена як діяльність двох та більше
суб’єктів господарювання (як вітчиз-
няних, так і за участю іноземного(их)
інвестора(ів)), що може здійснюва-
тись як у формі господарського дого-
вору, так і у формі створення само-
стійного суб’єкта господарювання –
юридичної особи, передбачає наяв-
ність у її учасників спільної господар-
ської мети, для досягнення якої вони
об’єднують свої зусилля та можливі
вклади (кошти, матеріальні та не-
матеріальні активи), спільно діють
протягом певного періоду часу, ко-
ординують свої дії, беруть участь у
розподілі спільно досягнутого резуль-
тату (як прибутків, так і збитків).
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Рєзнікова В. В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова
сутність

Статтю присвячено дослідженню спільної діяльності як економіко-правового
явища. Вирізнено основні загальнопонятійні ознаки спільної діяльності. Визначе-
но поняття та ознаки спільної господарської діяльності як під кутом зору її еконо-
міко-правової сутності, так і з позицій господарсько-правової доктрини.

Ключові слова: спільна діяльність, спільна господарська діяльність, економіко-
правова сутність спільної господарської діяльності.

Резникова В. В. Совместная хозяйственная деятельность: экономико-правовая
сущность

Статья посвящена исследованию совместной деятельности как экономико-
правового явления. Выделены основные общепонятийные признаки совместной
деятельности. Определены понятие и признаки совместной хозяйственной дея-
тельности как с точки зрения её экономико-правовой сущности, так и с позиций
хозяйственно-правовой доктрины.

Ключевые слова: совместная деятельность, совместная хозяйственная деятель-
ность, экономико-правовая сущность совместной хозяйственной деятельности.

Reznikova V. Joint economic activity in Ukraine: economically legal essence
Тhe article is sanctified to research of joint activity as economically the legal pheno-

menon.The basic general concept signs of joint activity are distinguished.A concept and
signs of joint economic activity are certain from the point of view of both her economi-
cally legal essence and from positions of economic legal doctrine.

Key words: common activity, joint economic activity, economically legal essence of
joint economic activity.


