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Цеслів а. С. комерційна концесія та суміжні договори: порівняльний аспект
Франчайзинг вважається однією з найефективніших форм організації бізнесу у світі, проте, в українському законодавстві не існує такого по-
няття. Натомість використовується термін «комерційна концесія». У науковій літературі немає єдиної думки щодо відповідності цих цивільно-
правових угод. Тому метою статті є виявлення рівня співвідношення понять франчайзинг і комерційна концесія, а також порівняння таких угод із 
суміжними договорами. У статті детально проаналізовані терміни «франчайзинг» і «комерційна концесія», розглянуто основні законодавчі до-
кументи, які регламентують даний вид цивільно-правових відносин і виділено фактори, що гальмують розвиток таких відносин. Встановлено, 
що в українському законодавстві ці терміни є рівнозначними. Також було виділено основні компоненти, на яких базується франчайзинг, це: пере-
дача комерційного досвіду та (або) прав на користування об’єктами інтелектуальної власності; двосторонність відносин; юридична, фінансова 
та адміністративна самостійність сторін; платність; консультативна та інша підтримка; наявність письмового зареєстрованого договору. 
Здійснено порівняння договору комерційної концесії з ліцензійним договором і договором про спільну діяльність та виділено їх відмінності.
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Франчайзинг считается одной из самых эффективных форм организа-
ции бизнеса в мире, однако в украинском законодательстве не суще-
ствует такого понятия. Вместо этого используется термин «ком-
мерческая концессия». В научной литературе нет единого мнения от-
носительно соответствия этих гражданско-правовых сделок. Поэто-
му целью статьи является выявление уровня соотношения понятий 
«франчайзинг» и «коммерческая концессия», а также сравнение таких 
соглашений с смежными договорами. В статье подробно проанализи-
рованы термины «франчайзинг» и «коммерческая концессия», рассмо-
трены основные законодательные документы, регламентирующие 
данный вид гражданско-правовых отношений и выделены факторы, 
тормозящие развитие таких отношений. Установлено, что в укра-
инском законодательстве эти понятия равнозначны. Были выделе-
ны основные компоненты, на которых базируется франчайзинг, это: 
передача коммерческого опыта и (или) прав на пользование объекта-
ми интеллектуальной собственности; двусторонность отношений; 
юридическая, финансовая и административная самостоятельность 
сторон; платность; консультативная и другая поддержка, наличие 
письменного зарегистрированного договора. Были сравнены договоры 
коммерческой концессии с лицензионным и договором о совместной 
деятельности и выделены их отличия.
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Франчайзинг є однією з найбільш ефективних 
форм ведення бізнесу у світі, що дедалі більше 
набирає популярність в Україні. Законопроект 

«Про франчайзинг» був поданий на розгляд у 2004 р., 
але не був прийнятий. Тому в українському законодав-
стві не існує поняття «франчайзинг». Натомість вико-
ристовується поняття «комерційна концесія», викорис-
тання якого регулюється главою 76 Цивільного Кодексу 
(ЦК) і главою 36 Господарського Кодексу (ГК) України. 

Проте, для ведення бізнесу та реалізації договорів 
на основі франчайзингу іноземними та вітчизняними 
інвесторами необхідне чітке розуміння змісту термінів 
для запобігання конфліктів та непорозумінь. Тому вва-
жаємо актуальним більш глибокий аналіз понять фран-
чайзинг, комерційна концесія і встановлення їх відмін-
ності від суміжних договорів.

У науковій літературі немає єдиної думки щодо від-
повідності цих цивільно-правових угод. Так, Рикова І. 
вважає, що комерційна концесія є вужчим поняттям ніж 
франчайзинг і може відобразити його лише частково,  
а Опейда З. [1], Афян А. [2], Новосельцев О. – що ці по-
няття є тотожними. Існує також думка, що франчайзинг є 
різновидом ліцензійної угоди. Так, Ф. Котлер [3] визначає 
франчайзинг, як найпоширенішу форму ліцензування. 

Отже, об’єктом дослідження є комерційна кон-
цесія, франчайзинг, ліцензійний договір і договір про 
спільну діяльність. Для їх дослідження використано такі 
методи: індукції, дедукції та метод компаративізму.

Метою статті є виявлення рівня співвідношення 
понять франчайзинг та комерційна концесія, а також 
порівняння таких угод з суміжними договорами.

Для вирішення поставленої задачі порівняємо ви-
значення комерційної концесії та франчайзингу. 1 січня 
2004 р. вступив у силу Цивільний Кодекс України, гла- 
ва 76 якого регулює відносини комерційної концесії 
(лат. concession – дозвіл, поступка). У цій главі даєть-
ся пояснення, що являє собою договір комерційної 
концесії, проте відсутнє саме визначення терміну. Так,  
у ст. 1115 вказано, що «за договором комерційної конце-
сії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати 
другій стороні (користувачеві) за плату право користу-
вання відповідно до її вимог комплексом належних цій 
стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу 
певного виду товару та (або) надання послуг» [4]. 

Таким чином, можна сказати, що комерційна кон-
цесія – це самостійний вид цивільно-правового 
договору, що передбачає співпрацю двох сторін 

(франчайзера і франчайзі) з приводу передачі права на 
використання комплексу виключних прав і діє на умо-
вах платності, підтримки і самостійності.

Приймемо це визначення за основне, з яким і буде-
мо порівнювати визначення франчайзинг. Оскільки цей 
термін не регулюється українським законодавством, 
розглянемо визначення, запропоновані міжнародною 
асоціацією франчайзингу (IFA) і відомими науковцями, 
які займалися вивченням даної сфери (табл. 1).

Як бачимо з наведених визначень, можна зробити 
висновок про те, що не існує єдиного поняття «франчай-
зинг».

Проаналізувавши визначення, можна виділити 
особ ливі риси, що притаманні франчайзингу (рис. 1): 

таблиця 1

Визначення терміна «франчайзинг» 

автор Визначення

Спінеллі С. 
Франчайзинг – це така форма організації та ведення бізнесу, у відповідності до якої один з підприєм-
ців (франчайзер) розробляє модель бізнес-процесу і продає права на ведення бізнесу у відповідності 
до цієї моделі іншому підприємцю (франчайзі)

Цірат А. В. Франчайзинг – це певний спосіб просування і збуту товарів і послуг.

Міжнародна асоціація 
франчайзингу 

Франчайзинг - це договір або ліцензія між двома юридично незалежними сторонами, який надає:  
• людині або групі людей (франчайзі) право на продаж продукту або послуги, використовуючи товар-
ний знак або фірмову назву іншої компанії (франчайзера);  
• франчайзі право на продаж товару або послугу, використовуючи методи роботи франчайзера;  
• франчайзі зобов'язання по виплаті франчайзеру плати за надані права;  
• франчайзеру зобов'язання з надання прав і підтримки франчайзі

Гончаров С. М. 

Франчайзинг – специфічна форма договірних економічних взаємовідносин великих компаній  
з дрібними виробничо-підприємницькими структурами, за якої малі підприємства (франчайзі)  
можуть функціонувати під егідою великих організацій (франчайзерів), користуючись їхніми товар-
ними знаками й емблемами. При цьому вони не втрачають адміністративної, фінансової і юридичної 
самостійності

Ягудін С. Ю. 

Франчайзинг – це ліцензія на використання товарного знака та технології зі взаємними зобов'язан-
нями і пільгами по веденню бізнесу між франчайзером (передавальна фірма) і франчайзі (одержуюча 
фірма або приватний підприємець), що надається за певну компенсацію і оформлена у відповідності 
до закону про товарні знаки

Бланк І. А. 
Франчайзинг (franchising) – продаж ліцензії на технологію або товарний знак фірми, що має високий 
імідж на ринку, за умови дотримання покупцем (франчайзіатом) визначених продавцем ліцензії 
(франчайзером) стандартів якості продукції та послуг у процесі її реалізації

Розроблено за [5 – 10].
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 передача комерційного досвіду та (або) прав на 
користування об’єктами інтелектуальної влас-
ності; 

 двосторонність відносин; 
 юридична, фінансова і адміністративна само-

стійність сторін; 
 платність; 
 консультативна та інша підтримка; 
 наявність письмового зареєстрованого договору.

Франчайзинг не може існувати без підписання до-
говору. У даному питанні комерційна концесія повністю 
відповідає франчайзингу, оскільки у ЦК зазначено, що 
договір вважається дійсним лише при укладанні його 
в письмовій формі і державній реєстрації, функція якої 
покладена на правовласника (якщо інше не встановлено 
договором). 

Обидві сторони – самостійні суб’єкти господарю-
вання. За даним пунктом поняття комерційна концесія 
також відповідає франчайзингу, оскільки користува-
чем може виступати юридична чи фізична особа, що є 
суб’єктом підприємницької діяльності. 

Отримання постійної консультативної та іншої 
допомоги з боку франчайзера є базовою функцією 
франчайзингу, і в українському законодавстві передба-
чено технічне та консультативне сприяння з боку право-
власника.

Одним із ключових моментів, на якому базуєть-
ся франчайзинг, є його предмет договору. При купівлі 
франшизи відбувається передача комерційного досві-
ду та прав на користування об’єктами інтелектуальної 
власності (ТМ, назва, ноу-хау, тощо). Розглядаючи до-
говір комерційної концесії в Україні, його предметом є 
також право на використання об’єктів прав інтелекту-
альної власності (ст. 1116 ЦК). У ЦК і ГК України визна-
чається необхідним контроль якості продукції чи по-
слуг, що надає користувач (франчайзі) з боку правовлас-
ника (франчайзрера), що співпадає із загальновизнани-
ми стандартами ведення бізнесу франчайзингу у світі.  

У разі порушення якості продукції вони разом несуть 
відповідальність. 

Крім того, комерційна концесія діє на платній ос-
нові і не є обов’язково обмежена на певній території та 
за строком, а правовласник не має права встановлювати 
ціну на продукт або її рівень [11].

Отже, можна сказати, що в Україні ці терміни мо-
жуть бути взаємозамінювані. Тим більше, що Держав-
ний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва у листі № 761 від 11. 02. 2004 р. дав по-
яснення, що поняття «франчайзинг» відповідає понят-
тю «комерційна концесія». 

Проте, укладаючи франчайзингові договори з ін-
шими країнами, необхідно розуміти особливості регу-
лювання франчайзингових угод на їх території. У ряді 
країн поняття комерційної концесії є вужчим, ніж по-
няття «франчайзинг». Так, у таких країнах, як Бельгія, 
Франція і Швейцарія, комерційна концесія є різновидом 
дистриб’юторських угод і відповідає лише збутовому 
типу франчайзингу (при праві використання фірмового 
найменування) [1].

Необхідно враховувати, що в українському за-
конодавсті існують суперечливі моменти щодо 
укладання договору комерційної концесії. Права 

і обов’язки сторін такої угоди роз’яснено в ст. 1120 – 1122 
ЦК і ст. 370 – 372 ГК. Згідно зі ст. 1123 ЦК правовласник 
несе субсидіарну і солідарну відповідальність з корис-
тувачем (франчайзі). Проте солідарна відповідальність 
виникає при корпоративних формах ведення бізнесу,  
а франчайзі і франчайзер є самостійними суб’єктами 
господарської діяльності. Ст. 1119 ЦК визначає, що до 
договору субконцесії застосовуються ті ж норми, що і 
до концесії. Постає питання, чи зможе кінцевий корис-
тувач при виникненні проблем звернутися за компенса-
цією спочатку до субфранчайзі, потім до франчайзі та 
франчайзера і як відповідають франчайзери за товари, 
що продаються під їх ТМ [2].

рис. 1. Схема взаємодії елементів комерційної концесії (авторська розробка)

 

Правовласник  Користувач  

Споживач

Банк  

Договір
комерційної

концесії  

субсидіарна та солідарна
відповідальність  

гарантії 

передача предмета договору 

кредит 

підтримка і контроль 

платежі 
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Також франчайзер не має права вимагати від фран-
чайзі підтримку цін на певному рівні, що може стати 
причиною неможливості встановлення єдиної цінової 
політики у всіх підприємств, що діють під єдиною ТМ, 
що погано впливає на франчайзерів. Як і умова про про-
довження угоди на тих самих умовах, що не дає фран-
чайзеру можливість враховувати зміни умов у ринковій 
кон’юнктурі.

У ст. 1122 ЦК вказано, що в угоді може бути чітке 
обмеження на продаж товарів конкретним особам, про-
те даний принцип суперечить принципу економічної 
конкуренції. 

Актуальними залишаються питання щодо реє-
страції договору (він стає чинним лише з мо-
менту його державної реєстрації), але процедура 

реєстрації таких договорів не затверджена. Враховую-
чи нерозвиненість механізму реєстрації договору ко-
мерційної концесії, замість неї іноді використовують 
ліцензійний договір. Деякі юристи радять підписува-
ти не лише один договір комерційної концесії, а низку 
договорів для кращого захисту своїх прав. Наприклад, 
укладати договір ліцензії на використання об’єктів прав 
інтелектуальної власності, договору оренди чи лізингу 
при передачі обладнання, договору про надання послуг, 
договору поставок тощо [12].

Перед підписанням договору потенційному фран-
чайзі необхідно запросити і ретельно перевірити ін-
формацію про франшизу, але в Україні переддоговірні 
стосунки не регулюються законом, на відміну від таких 
країн, як США, Іспанія, Франція та ін.

Зрозуміло, що наведені фактори гальмують розви-
ток франчайзингу в Україні і потребують удосконалення 
(створення) нових законодавчих документів, що регла-
ментують дані відносини.

Аналізуючи наведені визначення франчайзингу, 
можна помітити, що частина науковців вважають його 
різновидом ліцензійної угоди. Проте, на думку автора, 
це різні види цивільно-правових договорів. Так, предме-
том комерційної концесії є комплекс прав, що належать 
правовласнику, а ліцензійний договір дає дозвіл на ви-
користання конкретного об’єкта права інтелектуальної 
власності, і державна реєстрація договору комерційної 
концесії є обов’язковою, а ліцензійного договору – ні 
(лише на вимогу однієї з сторін) [13]. Крім того, існує 
значна різниця у кінцевій меті договорів: якщо перший 
прагне до максимізації прибутків обох сторін через до-
сягнення синергетичного ефекту, то другий спрямова-
ний лише на передачу права на використання і отриман-
ня конкретного прибутку. Така ситуація складається 
ще й тому, що ліцензіат вже має існуючий бізнес, і за 
рахунок нової технології хоче зменшити витрати чи по-
кращити якість продукції, а для франчайзі підписання 
угоди означає відкриття нового бізнесу «з нуля».

Спрямованість на різні результати зумовлює від-
мінності у співпраці сторін таких угод. При франчай-
зингових стосунках взаємодія є набагато глибшою,  
а франчайзі отримує можливість використовувати нові 
розробки франчайзера протягом дії договору. Наступна 
відмінність проявляється у тому, що торгівля або ви-

готовлення продукції франчайзі відбувається при суво-
рому дотриманні методів організації бізнесу і відповід-
ності товару вимогам щодо якості і, відповідно, ступінь 
впливу франчазера на франчайзі набагато більший, ніж 
при підписанні лише ліцензійного договору. Порівнян-
ня даних цивільно-правових угод наведено в табл. 2.

таблиця 2

Порівняння договорів франчайзингу та ліцензії

Ознака Франчайзинг Ліцензування

Предмет дого-
вору

Комплекс прав 
на об’єкти права 
інтелектуальної 

власності, комер-
ційний досвід, 

ділова репутація

Об’єкт права 
інтелектуальної 

власності

Необхідність 
обов’язкової 
державної реє-
страції договору

Так Ні

Можливість вико-
ристання подаль-
ших розробок 
правоволодільця

Так Ні

Можливість 
ліцензіатом 
(користувачем) 
передачі ліцензії 
третій особі

Ні

Так 
(при 

невиключній 
ліцензії)

Необхідність 
сплати 
періодичних 
внесків (роялті)

Так, або за 
домовленістю Так

Мета укладання 
угоди

Максимізація  
доходу обох сторін

Отримання  
доходу

Установлення 
територіального 
обмеження

Не обов’язково Так

Встановлення 
строкового обме-
ження

Не обов’язково Так

Контроль якості 
товару Так Ні

Авторська розробка.

При порівнянні франчайзингу з договором про 
спільну діяльність головною відмінністю можна вва-
жати те, що франчайзі не відповідає своїм майном при 
банкрутстві франчайзера, а при збитковій діяльності 
має сплачувати франчайзеру незмінну суму (у випад-
ку встановлення фіксованої суми виплат у договорі).  
А спільною рисою є те, що кожна із сторін робить свій 
внесок для процвітання системи в цілому [14]. 

ВиСНОВОк
Таким чином, у статті детально проаналізовані 

терміни «франчайзинг» і «комерційна концесія», роз-
глянуто основні законодавчі документи, які регламенту-
ють даний вид цивільно-правових відносин, і виділено 
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фактори, що гальмують розвиток таких відносин. Вста-
новлено, що для українського законодавства ці терміни 
є рівнозначними. 

Також було виділено основні компоненти, на яких 
базується франчайзинг, це: передача комерційного до-
свіду та (або) прав на користування об’єктами інтелек-
туальної власності; двосторонність відносин; юридич-
на, фінансова і адміністративна самостійність сторін; 
платність; консультативна та інша підтримка; наявність 
письмового зареєстрованого договору.

Здійснено порівняння договору комерційної кон-
цесії з ліцензійним договором і договором про спільну 
діяльність та виділено їх відмінності.

Вважаємо доцільним подальше дослідження оцін-
ки ефективності від впровадження комерційної концесії 
на промислових підприємствах і створення математич-
ної моделі визначення оптимальної кількості франчайзі 
для системи в цілому.                    
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