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 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. З прийняттям в Україні у 2003 році нового Цивільного кодексу вперше на законодавчому рі-
вні було врегульовано низку договірних відносин. Однією з таких договірних конструкцій є договір комерційної конце-
сії, основні засади правового регулювання якого були закріплені майже 20 років тому, проте досі існує невизначе-
ність стосовно його окремих елементів. Тому наразі існує потреба в їх вирішенні, оскільки даний договір активно 
використовується. Метою дослідження є виявлення сучасних проблем і дискусійних питань щодо правового регулю-
вання відносин за допомогою договірної конструкції "комерційна концесія", та визначення шляхів їх вирішення. Вико-
ристано методи індукції та дедукції для аналізу правового регулювання відносин за допомогою договірної конструк-
ції комерційної концесії; формально-юридичний метод – для аналізу вітчизняних і іноземних нормативно-правових 
актів; системно-структурний метод – для з'ясування суперечливих питань щодо предмета договору; герменевтичний 
– для аналізу положень договору та виявлення його проблемних елементів; формально-логічний – в обґрунтуванні 
висновків. Результати. Встановлено, що в національному законодавстві стосовно договору комерційної концесії 
проблемною є його назва, що не відповідає позиціям міжнародної практики та міжнародному законодавству, зокре-
ма, країн ЄС. Обґрунтована необхідність прийняття спеціального закону. Досліджено особливості визначення пред-
мету договору та підтримана позиція доцільності регламентації прав та обов’язків сторін. Висновки. Шляхи вдоско-
налення законодавства вбачаються в приведенні назви договору у відповідність до законодавства західних країн. 
Запропоновано використовувати досвід США у врегулюванні переддоговірних відносин, що дозволить додатково за-
хистити одну зі сторін договору. Встановлено, що до обов’язкової складової комплексу виключних прав за договором 
належить торговельна марка та комерційне найменування. Звернено увагу на необхідність його закріплення на за-
конодавчому рівні. Також підтримана позиція регуляції прав та обов’язків сторін шляхом визначення в окремому 
спеціальному законодавстві істотних і звичайних умов із врахуванням основних прав та обов’язків сторін. 

Ключові слова: договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; 
франчайзинг; ділова репутація; предмет договору; права та обов’язки сторін договору 

*** 

Problem statement. The adoption of the new Civil Code in 2003 has led to the legislative regulation of several agreements 
for the first time. One of such agreements is the commercial concession agreement. Even though its basic principles of 
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legislative regulation have been established almost 20 years ago, there is still some uncertainty to be found in some of its 
aspects. Thus, there is a necessity to address the problem as the commercial concession agreement is popular and used 
actively. The purpose of the research is to identify contemporary problems and discuss issues of legislative regulation of the 
commercial concession agreement and proposal of own solutions to help the problems. The following methods were used 
for the research: induction and deduction – which were used to analyze the legal regulation of relations by means of contrac-
tual construction of commercial concession; formal-legislative method – used directly in the analysis of regulations, including 
that of foreign law; systematic-structural method – used to research controversial issues regarding the subject of the 
agreement; hermeneutic – to analyse specific agreement provisions and identify its general problems; and formal-logical – 

applied to write conclusions. Results. It was found that there are currently several problems in the national legislation 
regarding the commercial concession agreement naming, which does not correspond with the positions of international 
practice and international law, including that of the EU. There is also a necessity to adopt an appropriate law. The issues of 
agreement subject were analysed, as well as the integrity of legislative regulations and obligations of the parties. 
Conclusions. Some positions on the problem were supported, and concrete ways to improve the legislation were 
suggested. Thus, it is necessary to make the name of the agreement correspond with the laws of Western countries, which 
will allow avoiding potential problems in juridical practice. It is proposed to use the US practice, particularly the regulation of 

pre-contractual relations, which will further protect one of the agreement parties. The expediency of adopting a specialized 
law is substantiated. It was found that the obligatory aspect of the exclusive rights complex under the agreement involves a 
trademark and a commercial name. The importance of the necessity to adopt this at the legislative level was shown. The 
regulation of the rights and parties’ obligations was supported by defining substantive and customary conditions in separate 
special legislation, taking into account the basic rights and obligations of the parties. 

Key words: intellectual property agreements; franchising; goodwill; a subject of the agreement; rights and 
obligations of the parties to the agreement 

 

Постановка проблеми 

Стрімкий розвиток ринкових відносин після 
розпаду Радянського Союзу зумовив виникнен-
ня у національному законодавстві цілого ряду 
нових договірних конструкцій. Яскравим прик-
ладом цього може слугувати договір комерцій-
ної концесії, який іменується в іноземних краї-
нах як франчайзинг. В останній час він став 
дуже поширеним. За статистикою, станом на 
2021 рік тільки в Сполучених Штатах Америки 
(далі – США) за цією системою працює 753,770 
закладів [1, с.2]. Причин такого успіху декілька. 
Дана модель надає сторонам договору ряд сут-
тєвих переваг, і дозволяє, з одного боку розпо-
чати займатися підприємницькою діяльністю 
без побудови з нуля власного бізнесу, при цьо-
му отримуючи від іншої сторони допомогу у ве-
денні такої діяльності та певний контроль, а з 
іншого боку, досить швидко розвинути власну 
мережу закладів, без виникнення необхідності 
залучення зовнішнього капіталу. Наразі у світі 
за такою моделлю працюють такі компанії, як 
McDonald's, Dairy Queen, Zara та інші. Слід за-
уважити, що в Україні протягом останнього часу 
також можна спостерігати тенденцію до швидко-
го розвитку комерційної концесії.  

Це пов'язують із науковими дослідженнями 
проблеми. Так, Ю.С. Паніна піддала комплекс-
ному аналізу комерційну концесію у співвідно-
шенні з франчайзингом, беручи до уваги досвід 
європейських і пострадянських країн [2]. 

Р. Аллахвердієв приділив увагу комерційній 
концесії щодо відсутності необхідності прийнят-
тя спеціалізованого законодавства та достатніс-
тю внесення змін до чинних актів [3]. С.В. Резні-
ченко розкрила права та обов’язки сторін за 
договором, наголошуючи на необхідності рете-
льної регламентації прав та обов’язків, адже це 
потенційно може призводити до зловживань з 
боку сторін. При цьому найбільш доречно це 
зробити шляхом прийняття окремого норматив-
но-правового акту [4]. Дж. Бучан (Buchan 2014) 
розкриває особливості регулювання договору за 
законодавством різних держав, при цьому як в 
країнах континентального, так і загального пра-
ва. Окремо наводиться аналіз спеціального за-
конодавчого регулювання франчайзингу [5]. С. 
Фейрман, Д. Дін, К.А. МакВільямс, К. Тайр, Н. 
Варекі та Б. Стейнбречер (Feirman, Deane, 
McWilliams, Tyre, Warecki and Steinbrecher, 
2021) звертають увагу на особливості правового 
регулювання франчайзингу за законодавством 
Сполучених Штатів Америки [6]. В цілому, не 
зважаючи на достатню популярність і вагомість 
даних досліджень, можна констатувати  відсут-
ність єдиної позиції  науковців щодо окремих 
тенденцій регулювання договору комерційної 
концесії на сучасному етапі, що породжує дис-
кусії, проблеми правової невизначеності та пра-
возастосування при врегулюванні даного виду 
відносин. 

При цьому, в національному законодавстві 
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існує ряд теоретичних і практичних прогалин, 
що потребують вирішення у контексті відповід-
ності їх правового регулювання до сучасних те-
нденцій правової охорони. Тому метою статті є 
виявлення сучасних проблем і дискусійних пи-
тань щодо правового регулювання відносин за 
допомогою договірної конструкції "комерційної 
концесії", а також визначення шляхів їх вирі-
шення. Її новизна полягає у визначені шляхів 
вдосконалення правового регулювання відно-
син за допомогою договірної конструкції "фран-
чайзингу" з урахуванням сучасних тенденцій. А 
саме: приведення назви договору у відповід-
ність до законодавства західних країн, впрова-
дження правового регулювання переддоговір-
них відносини, закріпленні у спеціальному 
законодавстві на законодавчому рівні основних 
прав та обов’язків сторін, які становлять зміст 
договору. 

Завданням статті є дослідження та обґрунту-
вання наукових і законодавчих концептуальних 
засад, теоретичних і практичних прогалин, що 
потребують вирішення у контексті відповідності 
їх правового регулювання до сучасних тенден-
цій правової охорони. 
Договір комерційної концесії та франчайзинг 

Як було зазначено, в міжнародному законо-
давстві досліджуваний договір іменується фра-
нчайзинг. Тому, в першу чергу, потрібно надати 
відповідь на питання: чи є ці договори за зміс-
том однаковими? З аналізу окремих наукових 
робіт вбачається, що досліджуючи договір ко-
мерційної концесії, автори, розкриваючи зміст 
самого терміну, розпочинають аналізувати від-
носини концесії, які виникли ще за часів Старо-
давнього Риму [7, с.143]. Однак, цілком зрозумі-
ло, що концесійні відносини, де є обов’язковою 
участь держави, не мають майже нічого спіль-
ного з досліджуваним договором. З цього при-
воду в науковій спільноті наявні різні позиції, які 
іноді є повністю протилежними. На думку І.П. 
Смілянця, франчайзинг – це комплекс право-
відносин, у яких франчайзер надає комплекс 
своїх прав франчайзі на певний строк та за пев-
ну плату. Основною метою франчайзингу є ро-
зширення мережі, і як результат, збільшення 
прибутку, що є вигідним для обох сторін. Метою 
ж комерційної концесії є "створення нових підп-
риємницьких структур та забезпечення довго-
строкового співробітництва сторін" [8, с.494–
495]. У свою чергу, В.С. Дмитришин, хоча й до-
ходить висновку, що за змістом ці поняття є різ-
ними, однак називає закріплене в Цивільному 

кодексі визначення "класичними правовідноси-
нами франчайзингу" [9, с.202]. Т.В. Бачинський 
відстоює позицію, що поняття є різними. Однак 
між наведеним автором розумінням комерційної 
концесії, та законодавчим визначенням, існує 
невідповідність [10]. Т.В. Маланчук та О.С. Віт-
кова розмежовують дані поняття, наводячи у 
висновках, чим конкретно вони відрізняються. 
Наприклад, якщо у франчайзингу протягом усієї 
дії договору сторони ведуть тісну співпрацю, то 
у комерційній концесії користувач хоча й діє з 
дотриманням умов правовласника, але само-
стійно. Різними на думку авторів є й затрати при 
веденні діяльності за договорами. Якщо в рам-
ках комерційної концесії передбачається тільки 
винагорода правовласника, то у франчайзингу 
сторони роблять витрати на маркетинг, підгото-
вку персоналу, ведення документації тощо. 
Франчайзинг укладається на певний строк, а 
комерційна концесія може бути й безстрокова. 
Комерційна концесія не передбачає фінансову 
та іншу підтримку. За допомогою франчайзингу 
можуть просуватися товари та послуги, коли за 
комерційною концесією лише товари для про-
дажу [11, с.931–932]. Однак, позиція останніх 
двох авторів є досить сумнівною, оскільки з за-
гальних положень про договір вбачається, що 
заслуговує на увагу лише відмінність щодо 
строку договору, яку можна назвати критерієм 
розмежування в даних договірних конструкціях. 
В той час коли всі інші позиції суперечать фак-
тично наявному стану речей. На думку певної 
групи дослідників, комерційна концесія є вужчим 
поняттям, ніж франчайзинг, і може відбити його 
лише частково. Деякі науковці стверджують, що 
ці поняття є тотожними [12]. 

Так, Ю.С. Паніна зазначає, що комерційна 
концесія є вужчим поняттям, ніж франчайзинг. 
Проте таке розмежування існує лише в тих кра-
їнах, де на законодавчому рівні окремо визна-
чені ці два види договорів. Так, у законодавстві 
деяких країн ЄС, наприклад, Бельгії, Франції, 
комерційна концесія ототожнюється з дис-
триб’юторськими угодами. Дистриб’юторські 
угоди дійсно є вужчими, адже за договором 
франчайзингу передається більший обсяг прав. 
Однак в Україні зміст комерційної концесії ціл-
ком відповідає змісту франчайзингу. На думку 
автора, збереження назви "комерційна конце-
сія" для позначення по суті договорів франчай-
зингу в Україні є пережитком минулого, а в май-
бутньому приведе до труднощів та колізій в 
рамках євроінтеграційної політики нашої держа-
ви та гармонізації вітчизняного законодавства з 
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законодавством ЄС [2, с.155–156; 13, с.25]. 
Порівнюючи ці поняття, потрібно визначити, 

як саме вони врегульовані в національному за-
конодавстві. Державний комітет України з пи-
тань регуляторної політики та підприємництва 
(наразі цей орган називається Державна регу-
ляторна служба України) у своєму Листі від 
11.02.2004 р. № 761 зазначив: "що стосується 
договору франчайзингу та обсягу правовідно-
син, які врегульовані цим договором, зауважи-
мо, що Цивільним кодексом України, що набрав 
чинності 01.01.2004 р., це коло правовідносин 
отримало назву комерційна концесія, а договір 
– договір комерційної концесії". Тобто, на зако-
нодавчому рівні було підтримано позицію іден-
тичності цих понять. 

Отже, вживання поняття франчайзингу, на 
нашу думку, є більш доречним з точки зору його 
використання та безпосереднього вживання у 
національному законодавстві. Проте, виникають 
питання і щодо самої назви договору – комер-
ційна концесія. Перш за все, слід підкреслити, 
що не зовсім доречним є ототожнення комер-
ційної концесії з досліджуваним договором. Ось, 
наприклад, Н.О. Саніахметова зазначає, що ви-
користання в законодавстві України терміну 
"комерційна концесія" поряд з існуванням кон-
цесійного договору, що докорінно відрізняється 
за своїм змістом, може призвести до проблем в 
практичній діяльності [14, с.297]. В цілому така 
назва договору є характерною для пострадян-
ських країн. У Російській Федерації договір має 
аналогічну назву. Однак, у Грузії використову-
ють саме поняття франчайзинг. Щодо європей-
ських країн, як вже було зазначено, актуальним є 
також саме використання терміну "франчайзинг". 

Таким чином, враховуючи викладене, можна 
зробити висновок про доцільність заміни в наці-
ональному законодавстві поняття "комерційна 
концесія" на термін "франчайзинг". При цьому 
наразі актуальним є внесення відповідних змін 
до Глави 76 Цивільного кодексу, шляхом її пе-
рейменування з "Комерційної концесії" на "Фра-
нчайзинг". На цьому також наголошують ряд 
вчених [2, с.184; 3, с.74; 15; 16, с.168; 17, с.372].  
Необхідність спеціального законодавчого 
регулювання комерційної концесії 

Важливим є акцентування уваги на наявність 
наступного дискусійного питання: чи потрібен 
окремий закон для регулювання договору коме-
рційної концесії (франчайзингу)? Станом на 
сьогодні вбачається відсутність єдиної думки 
серед науковців. Дехто з них наголошують на 

необхідності прийняття такого нормативно-
правового акту [15; 17]. Інші дослідники притри-
муються діаметрально протилежної думки. Так, 
Ю.С. Паніна з аналізу законодавства Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) дійшла висновків, що 
за загальним правилом відносини досліджува-
ного договору регулюються в рамках цивільних 
та комерційних кодексів. При цьому, країни уча-
сниці ЄС в цілому не приймають спеціалізовані 
нормативно-правові акти. Далі авторка зазна-
чає, що такий підхід є цілком обґрунтованим та 
раціональним, оскільки динамічність відносин у 
сфері франчайзингу роблять прийняття такого 
законодавства недоречним [18, с.93]. На думку 
Р. Аллахвердієва, який також досліджував дос-
від іноземних країн, достатнім є внесення змін 
до Цивільного та Господарського кодексу. Автор 
зазначає, що окремий закон суперечив би дос-
віду країн ЄС, оскільки договір франчайзингу 
через свою диспозитивну природу передбачає 
закріплення спеціальних умов безпосередньо в 
самому договорі [3, с.73–74]. Перед тим як на-
вести власну позицію з приводу цього питання, 
необхідно додатково зупинитися на деяких ва-
жливих аспектах.  

Спроби прийняти окремий нормативно-
правовий акт спостерігаються вже майже 20 
років. У 2000 та 2001 роках у Верховній Раді 
України було зареєстровано два законопроєкти. 
У 2017 Парламентом також було отримано ок-
ремий законопроєкт, який, однак, у 2019 був 
відкликаний. Останній документ в цілому був не 
великий за обсягом і містив ряд важливих пози-
цій. Так, найголовніше, це те, що він оперував 
вже безпосередньо терміном франчайзинг. Як-
що порівнювати його зміст із положеннями Ци-
вільного кодексу, можна зробити висновок, що 
цей законопроект більш змістовно визначає 
умови договору саме в контексті регулювання 
питань, пов’язаних з обов’язками сторін. Додат-
ково, у разі виникнення спору з нерезидентом, у 
ст.17 закріплена можливість звернення до між-
народного арбітражного суду. Однак, не зовсім 
зрозумілим є те, чому саме в ч.2 ст.4, яка прис-
вячена формі договору, була закріплена вимога 
щодо реєстрації договору. Відповідно до змін, 
які відбулися у 2015 році, така вимога була ска-
сована. Таким чином, враховуючи те, що зако-
нопроєкт було подано саме у 2017, автори не 
врахували, або свідомо проігнорували поло-
ження Цивільного кодексу, підкресливши необ-
хідність такої реєстрації. На нашу ж думку, факт 
реєстрації договірних відносин повинен базува-
тися на добровільності і залежати від бажання 
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сторін, а не бути їх обов’язком, з виконанням 
якого буде пов’язуватись виникнення договірних 
відносин між ними.  

Внаслідок обрання нашою країною європей-
ського шляху розвитку та підписання у 2014 році 
Угоди про асоціацію, більшість науковців аналі-
зують договір комерційної концесії в рамках 
міжнародного досвіду лише країн ЄС. На нашу 
думку, не менш важливим є дослідження регу-
лювання відносин франчайзингу в США. Таку 
необхідність можна підкреслити навівши насту-
пні аргументи: майже всі найбільш відомі ком-
панії, які працюють за моделлю договірної конс-
трукції "франчайзингу", виникли саме в цій 
країні. Хоча, безсумнівно, треба враховувати 
існуючі "генетичні" відмінності між системами 
правого регулювання, проте це жодним чином 
не впливає на можливість запозичення позити-
вного досвіду. Потрібно підкреслити і наступні 
особливості регулювання договору франчайзи-
нгу в США. Дана договірна конструкція отримує 
правову охорону як на федеральному рівні, так і 
на рівні штатів. Ведення бізнесу регулюється як 
франшиза за умови дотримання трьох вимог: 
(1) франчайзер надасть франчайзі право на ви-
користання своєї торгової марки; (2) франчай-
зер здійснює або має повноваження здійснюва-
ти значний контроль або допомогу над 
методами діяльності франчайзі; і (3) франчайзі 
сплачує франчайзеру винагороду щонайменше 
615 доларів. Однак, найбільш актуальним є те, 
що в цілому регулювання спрямоване на вимоги 
про розкриття інформації (так звані "Pre-
contractual disclosure"), тобто переддоговірні ві-
дносини. Зазначені вище вимоги надаються в 
окремому документі про розкриття інформації 
про франшизу (franchise disclosure document – 
FDD). На законодавчому рівні встановлено, що 
цей документ за загальним правилом має нада-
ватися на вимогу франчайзі не пізніше ніж за 14 
днів до підписання угоди або початку виплати 
коштів. Щодо строку, то законодавством окре-
мих штатів він може бути по-різному визначе-
ний. Правила Федеральної торгової комісії міс-
тять положення щодо оманливих і несправед-
ливих дій на етапі, що передує підписанню са-
мого договору. Як зазначається, одним із най-
частіших порушень є незаконне подання фінан-
сових результатів. При цьому, уявлення про 
фінансові результати включають будь-які усні, 
письмові або візуальні уявлення, основані на 
певному діапазоні фактичних або потенційних 
продажів, доходу, валового прибутку або чисто-
го прибутку, та на які франчайзі може розрахо-

вувати. Проте, у законодавстві імперативно ви-
значено положення, що фінансові результати 
мають бути зазначені в пункті 19 документу про 
розкриття інформації про франшизу. Розміщен-
ня інформації про фінансові результати з поте-
нційними франчайзі за межами пункту 19 є не-
справедливою та оманливою практикою, і 
відповідно є порушенням законодавства [6; 19]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 
питання про необхідність прийняття окремого 
нормативно-правового акта для врегулювання 
відносин за допомогою конструкції договору ко-
мерційної концесії (франчайзингу) є неоднозна-
чним. З одного боку, враховуючи динамічність 
відносин, які виникають у досліджуваних догові-
рних відносинах, його диспозитивний характер 
та досвід країн ЄС, доцільно звернути увагу на 
аргументи науковців-дослідників даного питан-
ня. Однак, з іншого боку, в рамках окремого за-
кону можливою стала би більш детальна рег-
ламентація окремих елементів договору, при 
цьому з обов’язковим врахуванням аспектів, які 
є засадничими. Це допомогло би окремо, в рам-
ках одного нормативно-правового акта, врегу-
лювати переддоговірні відносини, доцільність 
чого доведена на прикладі США. На підставі 
вище проведеного дослідження можна ствер-
джувати, що документ про розкриття інформації 
про франшизу надає можливість франчайзі 
отримати важливу інформацію, яка може істот-
но вплинути на підписання самої угоди. Більш 
детальна регламентація цього питання шляхом 
запровадження необхідності заповнення доку-
мента в окремому Законі мала б виключно по-
зитивні наслідки. Окрім того, наявність спеціа-
льного законодавства у сфері права інтелек-
туальності, безпосередньо ще раз підкреслює 
не тільки багатогранність цих відносин, але й їх 
складність і необхідність детальної та чіткої за-
конодавчої регламентації, підкреслюючи необ-
хідність регулювання відносин за договором 
франчайзингу (комерційної концесії) окремим 
Законом з обов’язковим урахуванням принципу 
свободи договору. 

Продовження дослідження сучасних тенден-
цій регулювання відносин за допомогою комер-
ційної концесії пов'язано з необхідністю вирі-
шення окремих проблемних питань, що 
виникають на підставі аналізу даної договірної 
конструкції та її змісту. Зокрема, досить актуа-
льним є питання невизначеності поняття "діло-
вої репутації" в рамках договору комерційної 
концесії. Так, Б. Падучак та М. Талда, проаналі-
зувавши доктринальні позиції науковців, дійшли 
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висновку про відсутність "адекватного" визна-
чення в їх працях [20]. У законодавстві воно на-
дається у Законі України "Про банки і банківську 
діяльність". Проте, його зміст як оціночного по-
няття викладений у Постанові Верховного Суду 
України від 27.02.2009 р. № 1 "Про судову прак-
тику у справах про захист гідності та честі фізи-
чної особи, а також ділової репутації фізичної та 
юридичної особи". Якщо узагальнити, то під ді-
ловою репутацією слід розуміти сукупність підт-
вердженої інформації про особу, що дає мож-
ливість зробити висновок про професійні та 
управлінські здібності такої особи, її порядність 
та відповідність її діяльності вимогам закону. 
Тобто, це ті уявлення, що склалися у певної кі-
лькості людей з приводу того чи іншого бренду, 
компанії, продукту тощо. В сучасному світі підп-
риємцями питанню репутації приділяється ве-
лика увага. Наприклад, зараз спостерігається 
тенденція до збереження навколишнього при-
родного середовища, і величезна кількість ком-
паній намагаються зменшити свої викиди, вико-
ристовуючи при цьому технології перероблення, 
або встановлюючи сонячні панелі тощо. Ціка-
вим є той факт, що всі ці дії можуть і не бути 
економічно вигідними, але через формування 
серед споживачів чіткого розуміння, що підпри-
ємство турбується про природу, компанії отри-
мують дивіденди у вигляді поваги до бренду 
або збільшення продажів у довгостроковій пер-
спективі. Ділова репутація в договорі комерцій-
ної концесії виступає вагомим стимулюючим 
фактором для контролю з боку правоволоділь-
ця, оскільки, відвідавши, наприклад, заклад ха-
рчування, увесь свій досвід ми будемо 
пов’язувати з брендом в цілому, а не з конкрет-
ним місцем. Серед науковців взагалі існує дум-
ка, що ділову репутацію не можна відносити до 
предмета договору комерційної концесії. Аргу-
ментація зводиться до того, що стаття 201 Ци-
вільного кодексу визначає її як таку, що нале-
жить до невідчужуваних особистих немайнових 
благ, а в рамках договору можуть бути передані 
права, що є відчужуваними [21, с.404; 22]. Од-
нак, на нашу думку, саме передання права на 
використання ділової репутації є кваліфікуючою 
ознакою договору комерційної концесії. 

Актуальним питанням сьогодення є також 
визначення предмета даного договору. Звер-
ненням до доктринальних положень можна ли-
ше підкреслити різноманітність даних позицій. 
Так, С.А. Бобков розуміє під предметом комер-
ційної концесії дії правоволодільця, котрі він по-
винен вчинити для надання користувачеві пра-

ва користування його виключними правами, а 
також дії користувача щодо виплати винагоро-
ди, при цьому об’єктом договору є комплекс ви-
ключних прав. Також автор розділяє об’єкти до-
говору на обов’язкові (право на комерційну 
інформацію, що охороняється, а також комер-
ційне (фірмове) найменування), відсутність яких 
не може свідчити про наявність комерційної 
концесії, та факультативні [23, с.95–97]. Л. Ва-
силевська та А. Іванов визнають предметом до-
говору будь-які виключні права, але в першу 
чергу ті, які спрямовані на індивідуалізацію то-
варів [24]. На думку С.А. Степанова, до складу 
комплексу виключних прав інтелектуальної вла-
сності може належати будь-яка сукупність ви-
ключних прав. При цьому він окремо виділяє 
засоби комерційної індивідуалізації та об’єкти 
промислової власності, як такі, що є найбільш 
поширеними, оскільки вони притаманні підпри-
ємницькому характеру договору [25, с.112–113]. 
Л.О. Красавчикова серед головних у предметі 
виділяє право на комерційне позначення та фі-
рмове найменування, комерційну інформацію, 
що охороняється, та на товарний знак [26, 
с.107]. Вбачається правильною думка, що до 
обов’язкової складової комплексу виключних 
прав слід відносити торговельну марку та коме-
рційне найменування, оскільки якщо права на 
них припиняються, то наслідком цього є припи-
нення самого договору. 

Розглядаючи сучасні тенденції регулювання 
договірних відносин комерційної концесії, варто 
звернути увагу й на дослідження питань регла-
ментації прав та обов’язків сторін у національ-
ному законодавстві. На думку Ю.С. Паніної, 
зважаючи на вільний характер договору фран-
чайзингу, немає сенсу прописувати на законо-
давчому рівні права та обов’язки сторін догово-
ру, але при цьому, на її думку, обов’язково 
треба закріпити в Цивільному кодексі вимогу 
про наявність в умовах договору франчайзингу 
взаємних прав та обов’язків сторін [2, с.207]. 
С.В. Резніченко зазначає, що на законодавчому 
рівні потрібно більш конкретно визначити права 
правоволодільця та користувача, адже потен-
ційно можуть мати місце зловживання своїми 
правами з боку сторін, насамперед правоволо-
дільця, оскільки основна деталізація прав від-
бувається при укладенні договору [4, с.72]. На 
нашу думку, вирішення важливості врегулюван-
ня основних прав та обов’язків, що виникають 
між сторонами, хоча й пов’язується з диспози-
тивністю їх регулювання, проте законодавцю 
все ж таки потрібно подбати про інтереси сто-
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рін, шляхом закріплення у законодавстві основ-
них умов договору, які будуть враховувати су-
часні тенденції даних договірних відносин. 
Адже, їх відсутність потенційно може призвести 
до зловживань кожною стороною договору, зок-
рема, в першу чергу з боку правоволодільця.  
Висновки 

1. Розпочинаючи з назви договору, було ви-
значено, що використання терміну "комерційна 
концесія" має суттєві недоліки, негативно впли-
ває на сучасні тенденції регулювання відносин і 
потребує заміни на поняття "франчайзинг". Це 
дозволить привести національне законодавство 
у відповідність до законодавства західних іно-
земних країн та уникнути непорозумінь у прак-
тичній діяльності. Така реалізація можлива 
шляхом перейменування відповідного розділу 
Цивільного кодексу. 

2. Наразі необхідним є прийняття окремого 
закону, присвячений договору комерційної кон-
цесії, який буде містити загальні положення, і 
водночас не буде стримувати стрімкий розвиток 
бізнесу, що працює за договором комерційної 
концесії. При цьому жоден із трьох раніше по-
даних до Верховної Ради України законопроєк-
тів так і не був прийнятий. 

3. Встановлено, що норми регулювання 

франчайзингу в США в основному стосуються 
переддоговірних відносин. Тому запропоновано 
при прийнятті спеціального закону додати по-
ложення, що будуть присвячені документу "про 
розкриття інформації про франшизу", який до-
зволить більшою мірою захистити права фран-
чайзі (користувача за нормами національного 
законодавства). 

4. Запропоновано до обов’язкової складової 
комплексу виключних прав відносити торгове-
льну марку та комерційне найменування, оскі-
льки якщо права на них припиняються, то нас-
лідком цього є припинення самого договору. Це 
можливо врегулювати в окремому спеціальному 
законі. 

5. Слід законодавчо закріпити основні умови 
договору, що будуть враховувати сучасні тен-
денції регулювання відносин за допомогою кон-
струкції договору комерційної концесії. Відсут-
ність цього може мати наслідком зловживання з 
боку сторін договору і з боку правоволодільця. 
Конфлікт інтересів.  

Конфлікт інтересів відсутній. 
Вираз вдячності.  

Дослідження виконано ініціативно без будь-
якого фінансування. 
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