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ANNOTATION 

Orlenko B. M. Commercial law regulation of dealer activity in Ukraine. – On 

the right of manuscript. 

 Thesis to obtain the scientific degree of Candidate of Science (Doctor of 

Philosophy ) in specialty 12.00.04 “economic law; economic procedural law”. – Kyiv 

National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2017. 

 

Object of research – public relations in the process of organization and 

implementation of dealer activity. 

Subject of research – law regulation implementation entities dealer activity in the 

goods market as part of the commodity market and the financial market. 

Dissertation is an independent completed scientific work, which is devoted to a 

complex research of dealership activity legal regulation. 

Chapter 1, "Concepts and forms of dealer activity" suggested author's approach, 

according to which the subjects engaged in dealer activity in the market can be considered 

from two perspectives: as intermediary in economy, and as traders. The difference 

between dealer activities and the legal intermediary is arguemented. It is proved that in 

terms by the law approach dealer is not intermediary, by at an economic point of view 

dealer is an intermediary. 

Dealer is an independent member of the legal relationship and acting in its own 

interests that is why dealer is not legal mediator (broker). 

Structured dealer activities as trade activity and additional services activity 

components. Trading is part of a dealer activity in acquiring goods by dealer in property 

for subsequent sale. Additional services component of dealer activity consist of: expand 

the dealer network, service and customer technical support, manufacturer representation 

and more. 

Proved that the dealership activity may include the realization of investment 

transactions and in this case can be a type of investment. Investments can receive their 

contractual settlement including through the dealership contract. First grounded common 

features between the dealer and investment activity. 

Special features singled out dealer activity as a form of business activity: 1) the 

multifunctional nature of dealer activities; 2) intermediary character in economy view; 3) 

the legal title of the dealer property – ownership; 4) dealership activity made on his own 

behalf; 5) goods acquired in the dealer property for resale; 6) dealer activity includes 

investment operations; 7) the transfer of intellectual property to dealer with ownership of 

the goods (typical for goods market); 8) implementation of territoriality dealer activities, 

the possibility of establishing a dealer network (typical for goods market). 

The author definition of "dealer’s activity" – type of business undertaken by an 

entrepreneur and consist of to receive the dealer from counterparty a property and 

intellectual rights to specified property for the purpose of resale of the property and 

provide additional services. 

Different forms of dealer activity are highlighted. The universal classification of 

dealer activity forms by the criterion of the dealer relations base are offered: 1) contractual 

(upon the dealership agreement, by cooperation agreement of commercial concession, 

distribution agreement, supply agreement, etc.); 2) corporative (creation of a group of 



companies (dealers) by general company with the one ultimate beneficial owner 

manufacturer); 3) mixed (elements combination of contractual and corporate forms). 

Singled out the characteristic features of each form of dealer activities. 

Chapter 2, "Dealer legal relationship and contractual regulations in Ukraine" has 

received the further development of the idea that the dealer legal relationship – is primarily 

regulated by the entity relations. 

Proposed the authors’ doctrinal definition of "dealer relationship". Classification 

dealer relationship with the following criteria: 1) the powers of the parties in dealer 

relations; 2) limits the existence of dealer relations; 3) execution of contractual 

relationships dealer (number of contracts); 4) transfer of intellectual property rights; 5) by 

way of trading in the market (exchange and OTC market); 6) exclusive cooperation dealer 

and manufacturer; 7) by commodity and financial criteria; 8) a territorial basis. 

The definition and features of dealer relationship are formulated and classified. The 

dissertation reveals the composition of dealer relations such as subjects, objects, content.  

The author approach to the delineation of subjects and participants of dealer 

relationship. 

Two methods defined legal regulation on contractual relations dealership level: 

direct regulation through the dealer contract and indirect regulation through a group of 

commercial agreements without the direct use of the dealer contract. 

Proved that if regulation dealer relationship through a single dealer contract, such 

contract has dual legal nature: has signs supply agreement and contract for services. The 

author definition of "placement agreements for goods and services", "dealer contract". 

The agreements regulating dealer operations are researched. The place of dealer’s 

contract is outlined among the group of placement agreements. It is proved that legal 

entities (private, state-owned) and private entrepreneurs can be the subjects of the dealer 

relationship in the commodity market. 

Chapter 3, "Features of dealer activity in selected markets in Ukraine" justified that 

distribution is a dealership form, which is carried out exclusively in the goods market. 

The author’s point of view for the connection between dealer’s activity at the goods 

market and dealer’s contract is clarified. The division of dealer activities as trade activity 

component and supporting component is made. Trading activity is the part of a dealer’s 

activity and consists of two main elements: 1) acquiring goods in ownership for 

subsequent sale; 2) the supporting component (expanding dealer network, service, 

technical support consumer, representative activities etc.). The paper reveals, that the 

dealership in the goods market takes the following forms: universal, specialized, exclusive, 

authorized. 

The correlation of the dealership with the brokerage, distribution, franchising, 

general agency are researched.  

The features of the dealer activities implementation in the goods market are 

described. The characteristics of the dealer activities implementation in different markets, 

comparison of dealer activities in the stock exchange market and otc market are 

considered. 

Dissertation researches dealer activity as a form of business activity, which is 

conducted by the financial markets too. The specific dealer activities in the securities 

market and the financial services market are distinguished.  



The primary dealer activity and dealer activity are compared. The place of dealer 

activity in the forex market is identified. 

The distinction understanding of the dealer as the subject of commercial, civil and 

tax law relations is made. 

Chapter 4, "Foreign experience of dealer activity regulation" peculiarities of legal 

regulation dealer activity in the states with modern legal systems today, for example: 1) 

Romano-Germanic legal system (Germany, France); 2) system of common law (United 

States of America, Great Britain); 3) mixed legal system (former Soviet Union states 

(Belarus), Scandinavian countries etc.). 

Singled out the positive experience of French legislation which embodied a 

presumption main type of (entrepreneur’s) dealer’s business. In each case the dealer must 

prove the non-commercial nature of such activity. 

It was established that within the Romano-Germanic legal system is no single 

approach to the understanding of the legal nature of dealer activity. Dealer by the German 

law consider as seller, which carries out commercial activity on its own behalf. At the 

same time, French law consider a dealer as a commercial broker, which provides a dealer 

activity on behalf of the vendor. 

A scientific approach, under which the dealer has first seller activities on its own 

behalf, even if it combines the functions of representative. The above concept got its 

consolidation in the draft amendments to the Commercial Code of Ukraine. 

Determine characteristic of system of common law is the lack of clear distinction 

between dealership, agency, and the brokerage. The necessity of implementing in Ukraine 

legislation high responsibility to consumers by the dealer realized their goods. 

Researched the positive experience of Switzerland to combat offshore dealer 

activity in the stock market. 

The foreign experience of dealer activity legal regulation and requirements of the 

European Union on relevant issues are researched. The legal machinery of the provisions, 

that regulate dealer activity in the codes – civil, trade (commercial), special laws or 

normative acts are compared. 

Proposed the concept of reforming the legal regulation dealer activity in Ukraine in 

the context of European integration of Ukraine: on the market of automobile vehicles, 

agricultural machinery, spare parts and service, medicines products, securities market, 

Forex. 

The practical significance of the results thesis. The conclusions and proposals 

contained in the dissertation, can be the basis for improving commercial, civil and tax law 

regarding the settlement of dealer activity. Specific provisions of the research can be used 

in teaching the lectures and practical classes on the course "Commercial Law", "Actual 

problems of commercial law", "Problems of legal regulation of economic and trade 

activities", "Legal security of business". 

Applied character of research results can be used in the practice of business entities 

in the implementation of dealer activity and entering into dealership contracts. 

Keywords: dealer, dealership, dealer activity forms, dealer contract, primary dealer, 

exclusive dealer, authorized dealer, distributor, broker, goods market, financial market, 

enterprise, trade. 
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АНОТАЦІЯ 

Орленко Б.М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в 

Україні. – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.04 «господарське право; господарсько-

процесуальне право». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2017. 

 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі 

організації та здійснення дилерської діяльності. 

Предмет дослідження – господарсько-правове регулювання здійснення 

суб’єктами господарювання дилерської діяльності на товарному (в межах ринку 

товарів) та фінансовому ринках. 

У розділі 1 «Поняття та форми здійснення дилерської діяльності»  

запропоновано авторський підхід, відповідно до якого суб’єкти, що здійснюють 

дилерську діяльність на ринку, можуть бути розглянуті з двох позицій: як 

посередники з економічної точки зору та як торговці. 

Дилер є самостійним учасником правовідносин, набуває товари у власність від 

свого імені як суб’єкт підприємницької діяльності, а тому не є посередником з 

правової точки зору. 

Здійснена структуризація змісту дилерської діяльності як господарсько-

торговельної діяльності на торговельну та допоміжну складові. Торговельна 

складова дилерської діяльності полягає у набутті дилером товару у власність з 

метою подальшого продажу. Допоміжна складова полягає у розширенні дилерської 

мережі, сервісному обслуговуванні, технічній підтримці споживачів, наданні інших 

послуг. 

Доведено, що дилерська діяльність може включати в себе здійснення 

інвестиційних операцій і в такому випадку бути видом інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна діяльність може отримувати своє договірне врегулювання в тому числі 

за допомогою дилерського договору. Виокремлено спільні ознаки між дилерською 

та інвестиційною діяльністю. 

Виокремлено спеціальні ознаки дилерської діяльності як виду підприємницької 

діяльності: 1) багатофункціональний характер; 2) економіко-логістичний характер; 

3) набуття дилером товару у власність; 4) здійснення дилером від власного імені; 

5) наявність у дилера мети перепродажу; 6) включення інвестиційних операцій; 

7) передання дилеру прав інтелектуальної власності разом з правом власності на 

товар; 8) територіальність здійснення дилерської діяльності та можливість створення 

дилерської мережі (останні дві ознаки характерні для дилерської діяльності на ринку 

товарів). 

Запропоновано авторське визначення поняття дилерська діяльність – 

підприємницька діяльність, що полягає в отриманні дилером (дилерами) від 

контрагента (контрагентів) на платній основі сукупності майнових та немайнових 

прав на визначене майно з метою подальшого перепродажу такого майна та надання 

додаткових послуг. 



Залежно від підстави виникнення дилерських правовідносин, форми 

здійснення дилерської діяльності класифіковані на: 1) договірну форму (за 

дилерським договором, договором про співробітництво, договором комерційної 

концесії, дистриб’юторським договором, договором поставки тощо); 

2) корпоративну форму (створення товариства для управління процесами 

забезпечення реалізації товарів виробника, формування групи дочірніх компаній 

материнською, при цьому кінцевим бенефіціаром виступає власник виробника); 3) 

змішану форму (поєднання елементів договірної та корпоративної форм). 

Виокремлено характерні ознаки кожної форми здійснення дилерської діяльності. 

У Розділі 2 «Дилерські правовідносини та їх договірне регулювання в Україні» 

дістала подальшого розвитку ідея, що дилерські правовідносини – це в першу чергу 

врегульовані самими суб’єктами господарювання господарські відносини. 

Запропоновано доктринальне визначення поняття дилерські правовідносини. 

Проведено класифікацію дилерських правовідносин за такими критеріями: 1) 

повноважень сторін в дилерських правовідносинах; 2) меж існування дилерських 

правовідносин; 3) договірного оформлення дилерських правовідносин (за кількістю 

договорів); 4) передачі об’єктів прав інтелектуальної власності; 5) способу 

організації торгівлі на ринку; 6) ексклюзивності співпраці дилера та виробника; 

7) товарно-фінансової ознаки; 8) територіальної ознаки. 

Здійснено характеристику складу дилерських правовідносин: суб’єкти, 

об’єкти, зміст. Запропоновано авторських підхід щодо розмежування суб’єктів та 

учасників дилерських правовідносин. 

Визначено два юридичні прийоми регулювання дилерських правовідносин на 

договірному рівні: пряме регулювання за допомогою дилерського договору та 

опосередковане регулювання за допомогою групи господарських договорів без 

прямого використання дилерського договору. 

Обґрунтовано, що у випадку регулювання дилерських правовідносин за 

допомогою єдиного дилерського договору, такий договір має дуалістичну правову 

природу, а саме містить ознаки договору поставки та договору про надання послуг. 

Запропоновано авторське визначення понять договори про розміщення товарів і 

послуг, дилерський договір. 

У Розділі 3 «Особливості здійснення дилерської діяльності на окремих ринках 

України» обґрунтовано, що дистриб’юція – це форма дилерської діяльності, яка 

здійснюється на товарному ринку. Доведено, що використовувати поняття 

дилерська діяльність на товарному ринку як синонім дистриб’юції є можливим. В 

той же час некоректним є використання такого поняття як офіційний дилер.  

Визначено види дилерської діяльності на товарному ринку: універсальна, 

спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. 

Доведено, що окрім регулювання дилерських правовідносин між суб’єктами 

таких відносин, дилерський договір виконує також загальноправові 

функції: 1) спосіб боротьби з недобросовісною конкуренцією; 2) спосіб захисту прав 

споживачів. 

Доведено, що первинна дилерська діяльність на фондовому ринку є 

ексклюзивною дилерською діяльністю і характеризується такими ознаками: 1) 

ексклюзивні умови співпраці емітента (постачальника) з дилером. Емітент 



зобов’язується відчужувати майно обмеженому колу контрагентів (первинним 

дилерам); 2) зобов’язання дилера купувати визначену кількість майна протягом 

обумовленого проміжку часу; 3) первинні дилери є виключними суб’єктами – 

продавцями визначеного виду майна на ринку. 

Доведено, що дилерська діяльність може здійснюватися дилером на ринку 

фінансових послуг, на прикладі залучення фінансових активів із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення з метою надання коштів у позику, в тому числі на 

умовах фінансового кредиту. 

Виокремлено три підходи до розуміння діяльності дилінгових центрів на 

ринку Форекс: 1) діяльність з надання фінансових послуг; 2) діяльність з торгівлі 

іноземною валютою; 3) діяльність з організації азартної гри.  

Доведено, що діяльність дилінгових центрів на ринку Форекс може бути 

розглянута в тому числі як дилерська діяльність на ринку фінансових послуг. 

У Розділі 4 «Зарубіжний досвід правового регулювання дилерської діяльності» 

проаналізовано особливості правового регулювання дилерської діяльності в 

державах, що входять до наступних правових систем сучасності: 1) романо-

германської правової сім’ї (Німеччина, Франція); 2) англо-американської правової 

сім’ї (Велика Британія, США); 3) змішаної правової сім’ї (держави пострадянського 

простору (наприклад Білорусь), скандинавські держави тощо). 

Виокремлено позитивний досвід Франції, в законодавстві якої втілена 

презумпція основного виду комерційної діяльності комерсанта. Обґрунтовано, що 

дилер в першу чергу здійснює дилерську діяльність, отже здійснює підприємницьку 

діяльність від свого імені та за власний рахунок і у кожному окремому випадку він 

повинен доводити некомерційний характер такої діяльності. 

Встановлено, що в межах романо-германської правової сім’ї відсутній єдиний 

підхід стосовно розуміння правової природи дилерської діяльності. Законодавство 

Німеччини розглядає дилера як торговця, який здійснює торговельну діяльність від 

власного імені. В той же час, законодавство Франції розглядає дилера як 

комерційного посередника, який здійснює дилерську діяльність від імені 

постачальника. 

Запропоновано наукових підхід, відповідно до якого суб’єкт господарювання, 

набувши статус дилера, в першу чергу здійснює торговельну діяльність від власного 

імені, навіть якщо поєднує таку діяльність з представницькою діяльністю. Вказана 

концепція дістала своє закріплення в проекті змін до Господарського кодексу 

України. 

Визначено, що характерним для англо-американської правової сім’ї є 

відсутність чіткого розмежування між дилерською, агентською та брокерською 

діяльністю. Обґрунтовано необхідність імплементації в законодавство України 

положень законодавства США, Великої Британії, в частині встановлення підвищеної 

відповідальності дилера перед кінцевими споживачами за реалізований їм товар. 

Досліджено позитивний досвід Швейцарії щодо протидії офшоризації 

дилерської діяльності на фондовому ринку.  

Запропоновано концепцію реформування законодавчого регулювання 

дилерської діяльності в Україні в контексті євроінтеграції України: на ринку 

автомобільних транспортних засобів, сільськогосподарських машин, запасних 



частин та сервісного обслуговування; на ринку лікарських засобів; на ринку цінних 

паперів; на ринку Форекс.  

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції, які 

містяться в дисертаційному дослідженні, можуть бути основою для вдосконалення 

господарського, цивільного, а також податкового законодавства в частині 

урегулювання дилерської діяльності. Окремі положення дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при читанні лекцій та 

проведенні практичних занять за курсами «Господарське право», «Актуальні 

проблеми господарського права», «Проблеми правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності», «Правове забезпечення безпеки бізнесу». 

Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати 

в практичній діяльності суб’єктів господарювання при здійсненні дилерської 

діяльності та укладанні дилерських договорів. 
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дилер, ексклюзивний дилер, авторизований дилер, дилерський договір, 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Тенденції щодо інтеграції, комп’ютеризації 

та спеціалізації створюють сприятливі умови для розвитку підприємницької 

діяльності, вдосконалення форм її здійснення. Дилерська діяльність як один із видів 

господарської діяльності характеризується множинністю форм її здійснення, що, у 

свою чергу, має позитивний ефект для економічного добробуту держави. 

Правове регулювання дилерства має глибоке історико-економічне підґрунтя, 

обумовлюється різноманіттям форм здійснення дилерської діяльності. Дилерство 

провадиться як у міжнародному, так і у національному правовому просторі. 

На сьогодні в юридичній науці відсутній єдиний підхід стосовно розуміння 

змісту дилерської діяльності, співвідношення її з дистрибуцією, комерційною 

концесією, агентською діяльністю тощо. Така ситуація частково пояснюється 

непослідовністю законодавця щодо використання понять «дилер», «первинний 

дилер», «дилерська діяльність» тощо. 

Відповідно до ст. 25 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сторони 

декларують створення зони вільної торгівлі. Створення зони вільної торгівлі 

передбачає входження України на внутрішній ринок ЄС, скасування мит, зборів, та 

інших платежів, що створює для нашої держави значні переваги в частині 

задоволення інтересів національних товаровиробників, стимулює вихід дилерів на 

нові ринки збуту. Україна задекларувала в п. 17 Преамбули Угоди про асоціацію 

широкомасштабну адаптацію внутрішнього законодавства до законодавства ЄС з 

метою формування всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, зміцнення позицій 

національних товаровиробників та підприємств-дилерів на зовнішньому ринку. 

Водночас законодавство України не передбачає достатніх правових важелів для 

активізації ефективного здійснення дилерської діяльності, забезпечення балансу між 

економічними та юридичними інтересами виробників товарів, дилерів, споживачів. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлюється також 

недостатнім рівнем науково-теоретичної розробки проблем, які пов’язані з правовим 

регулюванням дилерської діяльності в Україні.  



Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційна робота 

виконана на кафедрі господарського права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (тема затверджена на засіданні 

Вченої ради протоколом № 4 від 22 грудня 2014 року). Робота виконана в межах 

бюджетних тем юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та 

практичний аспекти» (номер теми: 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації: 0111 

U 008 337) та «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС» (номер теми: 16 БФ 042-01).  

Мета і задачі наукового дослідження. Метою дослідження є розробка та 

визначення комплексних науково-правових засад, обґрунтованих пропозицій щодо 

правового регулювання дилерської діяльності як різновиду господарсько-

торговельної діяльності, визначення особливостей її здійснення на товарному та 

фінансовому ринках. 

Для досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження були 

поставлені такі задачі: розкрити економіко-правову природу дилерської діяльності 

суб’єктів господарювання; визначити поняття, ознаки, мету дилерської діяльності; 

виокремити спільні та відмінні риси між дилерством та агентством (комерційним 

посередництвом), брокерською діяльністю, комерційною концесією; визначити та 

охарактеризувати форми здійснення дилерської діяльності; встановити особливості 

здійснення дилерської діяльності на товарному та на фінансовому ринках; з’ясувати 

правову природу, структуру дилерського правовідношення, розкрити особливості 

дилерських правовідносин; визначити поняття, особливості  дилерських договорів; 

класифікувати договори, що регулюють дилерську діяльність; виділити істотні 

умови дилерського договору; встановити місце дистрибуції в межах інституту 

дилерства; з’ясувати правове значення дилерського договору серед групи договорів 

про розміщення товарів і послуг; розробити пропозиції щодо вдосконалення 

нормативно-правового регулювання дилерської діяльності на основі проведеного 

аналізу доктринальних положень, законодавства, судової практики, а також 

зарубіжного досвіду та законодавства Європейського Союзу. 



Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі 

організації та здійснення дилерської діяльності. 

Предмет дослідження – господарсько-правове регулювання здійснення 

суб’єктами господарювання дилерської діяльності на ринку товарів як складової 

товарного ринку та на фінансовому ринку. 

Методологічну основу наукового дослідження становить система 

загальних та спеціальних методів наукового пізнання, що обумовлено економіко-

правовою сутністю дилерства як виду господарсько-торговельної діяльності. Для 

найбільш глибокого, комплексного та всебічного дослідження проблематики 

здійснення дилерської діяльності, обрано iсторико-правовий метод наукового 

пізнання, що був застосований під час дослідження історичних передумов 

виникнення дилерських правовідносин, їх становлення та розвитку, а також 

виокремлення суміжних із дилерством видів господарської діяльності з метою 

здійснення їх порівняльно-правової характеристики (підрозділ 1.1, 1.2). 

Загальнонауковий діалектичний метод – використаний при дослідженні 

суб’єктного складу дилерських правовідносин, підстав виникнення, зміни та 

припинення таких правовідносин, виокремлення істотних умов дилерського 

договору (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). Системний метод використовувався при 

дослідженні дилерської діяльності як виду господарської діяльності, при визначенні 

форм здійснення дилерської діяльності, виокремленні особливостей правового 

регулювання дилерської діяльності в різних правових системах світу (підрозділ 1.2, 

1.3, 4.1). Метод компаративістики отримав застосування в частині порівняння 

правового регулювання дилерської діяльності в державах англо-американської, 

романо-германської, змішаної правової сім’ї (підрозділи 4.1, 4.2). Формально-

логічний метод використовувався для формулювання пропозицій щодо 

вдосконалення господарського законодавства в частині врегулювання дилерської 

діяльності, а також під час розробки необхідного категоріального апарату 

(підрозділи 1.2, додатки 1, 2). 

Науково-теоретичною основою дослідження стали висновки, наукові 

результати, ідеї та положення, що містяться в працях вітчизняних і зарубіжних 



вчених-правників, так і вчених-економістів. Серед представників науки 

господарського права можна виокремити наукові праці: О. Г. Агєєва, О. В. Безуха, 

О. В. Буткевич, О. М. Вінник, О. А. Зуєвої, Г. П. Марвел, В. А. Маслової, 

Ф. С. Мортон, Ю. М. Павлюченко, А. М. Партіна, О. П. Подцерковного, 

О. В. Потудінської, А. Я. Пилипенка, Г. В. Пронської, В. В. Рєзнікової, 

Г. І. Сальнікової, В. А. Устименка, Г. Ф. Шершеневича, В. С. Щербини та інших. 

Теоретичну базу дослідження становлять праці і представників науки цивільного 

права, серед яких важливе значення мають наукові праці С. М. Бервено, 

Т. О. Білозерської, А. С. Довгерта, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика, 

А. В. Майфата, Є. Л. Невзгодіної, К. В. Смирнової, Є. А. Суханова, Є. В. Татарської, 

О. С. Яворської та інших. Для комплексності та всебічності дослідження обраної 

тематики також вагоме значення мають наукові дослідження таких вчених-

економістів, як М. Л. Варданян, М. М. Бліхара, Й. С. Завадського, Ю. В. Коломійця, 

П. В. Трощинського, Є. С. Шустермана та інших. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається метою та предметом 

дослідження. Вперше в науці господарського права України на дисертаційному рівні 

здійснено комплексне та системне дослідження правового регулювання дилерської 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Новизна дисертаційного дослідження конкретизується в науково-теоретичних 

положеннях, висновках, ідеях та пропозиціях, найважливішими з яких є такі. 

Вперше:  

1) запропоновано доктринальне визначення поняття дилерської діяльності для 

потреб господарсько-правової науки – це підприємницька діяльність, що полягає в 

отриманні дилером (дилерами) від контрагента (контрагентів) на платній основі 

сукупності майнових та немайнових прав на визначене майно з метою подальшого 

перепродажу такого майна та надання додаткових послуг; 

2) виокремлено дві складові в змісті дилерської діяльності: торговельну 

(полягає у набутті дилером товару у власність з метою подальшого продажу) та 

допоміжну (полягає у розширенні дилерської мережі, сервісному обслуговуванні, 

технічній підтримці споживачів, представництві виробника тощо); 



3) визначено мету здійснення дилерської діяльності в широкому розумінні 

(одержання прибутку від перепродажу – основна), а також створення мережі 

роздрібної торгівлі, популяризація товару певного виробника на конкретній 

території, надання сервісного обслуговування тощо (допоміжна) та у вузькому 

(одержання дилером прибутку від перепродажу); 

4) виділено спеціальні ознаки дилерської діяльності: 1) багатофункціональний 

характер; 2) економіко-логістичний характер; 3) набуття дилером товару у 

власність; 4) здійснення дилером від власного імені; 5) наявність у дилера мети 

перепродажу; 6) включення інвестиційних операцій; 7) передання дилеру прав 

інтелектуальної власності разом з правом власності на товар; 8) територіальність 

здійснення дилерської діяльності та можливість створення дилерської мережі 

(останні дві ознаки характерні для дилерської діяльності на ринку товарів); 

5) запропоновано визначення поняття форми здійснення дилерської діяльності 

– спосіб її зовнішнього вираження, що відображає підприємницький, економіко-

логістичний, вартісний характер такої діяльності, спеціалізацію суб’єктів її 

здійснення, правовий титул їх майна та правове становище їх засновників 

(учасників); 

6) виділено два юридичні прийоми регулювання дилерських правовідносин: 

пряме (за допомогою дилерського договору) та опосередковане регулювання (за 

допомогою групи господарських договорів без використання правової конструкції 

дилерського договору); 

7) обґрунтовано, що дистриб’юція – це форма дилерства, що здійснюється 

виключно на товарному ринку, а відтак, – дилерство (може загалом провадитись на 

різних ринках, не лише на товарному) та дистриб’юція виступають цілим і частиною 

єдиного поняття дилерської діяльності; 

8) встановлено, що первинна дилерська діяльність є ексклюзивною. 

Удосконалено: 

 9) положення щодо необхідності розмежування дилерської діяльності 

(дилерства) та посередництва, – у господарських правовідносинах дилер діє від 

власного імені та в своїх інтересах, не створює правового зв’язку між виробником та 



споживачем, тоді як посередник сприяє створенню такого зв’язку через надання 

відповідної послуги (вчинення дій юридичного та/або фактичного характеру), відтак 

дилер не є посередником; 

10) положення про наявність правового зв’язку дилерської діяльності зі 

сферою матеріального виробництва, – з огляду на те, що дилерська діяльність  

включає в себе такі дії, як: гарантійний ремонт, сервісне обслуговування, 

постачання запасних частин (прямо віднесені до сфери матеріального виробництва), 

обґрунтовано віднесення дилерської діяльності до торговельної згідно з 

Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010); 

11) особливості дилерських правовідносин: 1) є господарсько-торговельними; 

2) виникають з приводу організації та безпосереднього здійснення дилерської 

діяльності; 3) характеризуються поєднанням  майнового та організаційних 

елементів; 4) суб’єктний склад: виробник (постачальник) та дилер (дистриб’ютор), 

що є суб’єктами господарювання; 5) об’єкт – майно (товари та нематеріальні активи, 

у тому числі об’єкти права інтелектуальної власності); 6) зміст – взаємні права і 

обов’язки суб’єктів дилерських правовідносин (полягають в обов’язку виробника 

передавати товари дилеру у власність, а дилера – приймати їх, оплачувати, 

здійснювати розповсюдження); 7) підстава виникнення – господарський договір; 

12) співвідношення понять дилерської мережі та господарської системи – 

встановлено, що дилерська мережа є ширшою категорією, оскільки охоплює крім 

самостійних суб’єктів господарювання також структурні підрозділи дилера, які не 

мають статусу юридичних осіб. 

Дістали подальшого розвитку: 

13) положення щодо форм здійснення дилерської діяльності, – виділено  

договірну (за дилерським договором, договором про співробітництво, комерційної 

концесії, поставки, дистриб’юторства тощо), корпоративну (створення 

господарської організації для управління процесами забезпечення реалізації товарів 

виробника, формування групи дочірніх компаній материнською компанією, де 

кінцевим бенефіціаром є власник виробника тощо) та змішану (з поєднанням 

елементів договірної й корпоративної форм); 



14) положення про те, що дилерський  договір є змішаним договором, – 

встановлено, що в ньому поєднуються елементи договору поставки та договору про 

надання послуг; 

15) положення про наявність спільних ознак між дилерським та інвестиційним 

договорами, – дилер інвестує грошові кошти в товар, який придбаває для 

подальшого перепродажу з метою отримання прибутку від такої інвестиційної 

операції; 

16) положення про те, що авторизована дилерська діяльність є видом 

дилерства, передбачає найвищий рівень співпраці дилера та виробника, оскільки 

передбачає укладення не тільки дилерського договору, а також договору 

комерційної концесії; 

17) наукові погляди та ідеї щодо можливого розмежування комерційної та 

підприємницької діяльності на прикладі дилерства, що набуває ознак комерційної 

діяльності на фінансовому ринку та підприємницької – на товарному. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки і пропозиції, які 

містяться в дисертаційному дослідженні, можуть бути основою для вдосконалення 

господарського, цивільного, а також податкового законодавства в частині 

урегулювання дилерської діяльності. Окремі положення дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при читанні лекцій та 

проведенні практичних занять за курсами «Господарське право», «Актуальні 

проблеми господарського права», «Проблеми правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності», «Правове забезпечення безпеки бізнесу» тощо.  

Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати 

в практичній діяльності суб’єктів господарювання при здійсненні дилерської 

діяльності та укладанні дилерських договорів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, а викладені в ній положення, які становлять новизну праці, 

розроблені автором особисто. Для аргументації окремих положень роботи 

використовувались праці інших вчених, на які зроблено посилання. 



Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

висновки та практичні рекомендації обговорювалися і були схвалені на засіданнях 

кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Окремі положення дисертації доповідалися на: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення» (м. Київ, 22.05.2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 

18–19.09.2015 р.); Науково-практичній конференції «Проблеми модернізації 

приватного права в умовах євроінтеграції» (м. Хмельницький, 12–13.11.2015 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 23.05.2016 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладені в 5 наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

України, в одному іноземному науковому періодичному виданні, 4 публікаціях 

матеріалів доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, предметом та задачами 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків,  

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 250 сторінок, з 

них основного тексту – 193 сторінки. Список використаних джерел включає 255 

найменувань і займає 26 сторінок. Робота містить 7 додатків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1. Поняття та форми здійснення дилерської діяльності 

1.1 Економіко-правова сутність дилерської діяльності 

Ринок формує зв'язок між виробниками та споживачами, створює умови для 

реалізації товару виробником посереднику, далі – кінцевому споживачеві, який 

використовує товар. Ринок є економіко-правовим явищем. 

З точки зору економіки, ринок – сукупість соціально-економічних відносин у 

сфері обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація товарів, або послуг [1, 

с. 272]. 

Законодавство України визначає поняття «ринок» як: спеціально відведене та 

облаштоване місце для надання послуг з продажу товарів [2], суб’єкт 

господарювання [3], система товарно-грошових відносин [4]. Можна констатувати, 

що законодавство України не містить уніфікованого визначення поняття «ринок» як 

правової категорії. 

Ринок як економічна категорія існує в різних формах. Форми ринку можуть 

бути виділені за критеріями територіальної ознаки, предметно-товарної ознаки, 

суб’єктного складу, способу організації торгівлі тощо. За критерієм наявності 

дилерської діяльності та об’єктів, які перебувають в цивільному обігу можна 

виділити товарний та фінансовий ринки, як ключові елементи загального поняття 

ринок. 

Товарний ринок – це узагальнене поняття, що характеризує систему ринків 

товарів, робіт, послуг. Фінансовий ринок включає в себе ринок фінансових послуг, 

ринок цінних паперів, ринок фінансових (грошових) ресурсів. 

За критерієм способу організації торгівлі, ринок можна класифікувати на 

біржовий та позабіржовий. Позабіржовий ринок – ринок, на якому торгівля йде 

реальним товаром. Особливість біржового ринку (біржі) полягає в тому, що на 

ньому зазвичай реалізуються не реальні товари, а контракти на товари, тобто 

торгівля йде «правом на товар». Представники економічної науки, зокрема 

О. В. Сидоренко [5, с. 82], виділяють два основні підходи до визначення бірж: а) це 

певним чином організований ринок (сегмент ринку); б) підприємство з юридичною 

правосуб’єктністю особливого типу та призначення. Представники юридичної 



науки, а саме Г. Ф. Шершеневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина під терміном «біржа» 

розуміють: 1) сукупність осіб, що постійно у визначеному місці здійснюють 

торговельні операції; 2) саме місце зборів; 3) сукупність угод, які укладаються у 

цьому місці [6, с. 469; 7, с. 209; 8, с. 394]. Вважаємо, що розглядати біржу як 

організований товарний або фінансовий ринок цілком виправдано. 

Отже, ринок – це, в першу чергу, категорія економічна. Ринок є системою 

суспільних відносин, що опосередковує обмін товарів, робіт, послуг між 

виробниками та споживачами. В той же час, ринок є організатором торгівлі, створює 

умови для існування посередництва. З точки зору права, вважаємо допустимим 

досліджувати ринок через сукупність договорів, які укладаються на такому ринку. 

Суб’єкти, що здійснюють дилерську діяльність на ринку, можуть бути 

розглянуті з декількох позицій: як своєрідні посередники (але тільки з точки зору 

економічного посередництва), та як торговці. 

Суб’єкти, що здійснюють дилерську діяльність на ринку як посередники, 

виконують спекулятивні функції, отримують дохід від різниці вартості товарів між 

покупкою та продажем. Сучасна економічна наука визначає спекуляцію як 

об’єктивне явище в економіці ринку. Економічний словник визначає спекуляцію як: 

торгівля, біржова угода, розрахована на легку й швидку наживу. Скуповування, 

перепродаж товарів та інших предметів за підвищеними цінами з метою наживи [1, 

с. 291]. 

Дилери як торговці купують товар у виробника і реалізують товар споживачу 

від власного імені. Торговці здійснюють торговельну діяльність, в розумінні ГКУ 

[9] – господарсько-торговельну діяльність. 

Економічне та правове розуміння посередництва суттєво різняться між собою. 

З економічної точки зору посередництво – це встановлення економічного зв’язку 

між двома або більше особами через посередництво третьої особи. Посередництво 

може здійснюватися як від свого імені, так і від імені замовника, як за свій рахунок 

так і за рахунок замовника. Посередництво з точки зору економіки – це діяльність 

особи, що «обслуговує» перехід товару від виробника до споживача. 



В. В. Рєзнікова [10, с. 19] зазначає, що в економічному розумінні торговельне 

посередництво є широким колом відносин, що складаються у спеціально 

пристосованих для здійснення такого роду діяльності правових формах і юридичних 

конструкціях. На думку науковця, посередництво з точки зору економіки охоплює 

ширше коло відносин, ніж посередництво в його юридичному розумінні. 

На нашу думку, посередництво як економічна категорія включає в себе 

представництво, посередництво в його правовому розумінні та правовідносини 

щодо набуття та припинення права власності. До набуття і припинення права 

власності відноситься дилерська діяльність як вид торговельної діяльності. 

Дилери як суб’єкти здійснення дилерської діяльності не є посередниками в 

правовому розумінні, оскільки виступають стороною договору від власного імені та 

за свій рахунок. З економічної точки зору дилерська діяльність є посередницькою. 

Дилерська діяльність будучи господарською діяльністю не є видом посередництва з 

юридичної точки зору. Зміст дилерської діяльність передбачає набуття та 

припинення права власності на майно. Тому некоректно досліджувати дилерську 

діяльність як пряме чи непряме посередництво, в залежності від чийого імені 

виступає посередник. Дилер діє від свого імені та з точки зору права не є 

посередником, ні на товарному ринку, ні на фінансовому ринку. 

Г. І. Сальнікова зазначає, що посередництво в правовому сенсі можна 

визначити як підприємницьку діяльність юридичних та фізичних осіб 

(посередників), спрямовану на сприяння вступу клієнта у правовідносини з третіми 

особами шляхом вчинення посередником дій, здійснювану як від свого імені, так і 

від імені, за рахунок і в інтересах клієнта [11, с. 4-6, с. 10-11]. 

На думку А. В. Єгорова, посередництвом є самостійна діяльність особи, яка 

виступає в чужих інтересах, полягає в підготовці та укладенні договору для 

зацікавленої особи, або ж здійснюється у вигляді надання сприяння при укладені 

такого договору [12, с. 108]. При цьому діяльність, що включає в себе укладення 

договору для зацікавленої особи, автор називає юридичним посередництвом, а 

діяльність, пов’язану лише зі сприянням при його укладенні – фактичним 



посередництвом. Поділ посередницької діяльності на фактичну (просту) та 

юридичну широко поширений в правовій науці [13, с. 48-51; 14]. 

Однак, вважаємо некоректним використання поділу посередницької діяльності 

на просту та юридичну в рамках нашого дослідження. Зазначимо, що така 

класифікація обумовлює ототожнення юридичного посередництва зі складним, але 

по-суті жодних ускладнень цей вид посередницької діяльності не передбачає. 

Також, як правильно обгрунтовує А. В. Єгоров, всі випадки посередництва не 

можна охопити поняттями «просте» і «складне», а тому використання цих термінів 

не є доцільним у правовій науці. 

На нашу думку, якщо діяльність посередника породжує права і обов’язки 

зацікавлених осіб (контрагентів), відповідно може бути іменована юридичним 

посередництвом. Якщо діяльність посередника не породжує прав і обов’язків 

зацікавлених осіб, така діяльність є фактичним посередництвом. 

Метою юридичного посередництва є встановлення правового зв’язку між 

зацікавленими особами за допомогою діяльності посередника. Наприклад, при 

здійсненні комісійної діяльністі посередник від свого імені, але в інтересах 

зацікавленої особи та за її рахунок укладає договір. 

Метою фактичного посередництва є вчинення посередником дій зі сприяння 

зацікавленим особам в досягненні домовленостей стосовно істотних умов договору, 

його укладення. При цьому вчинення таких фактичних дій посередника не зумовлює 

виникнення прав та обов’язків у зацікавлених осіб стосовно один одного. 

Наприклад, здійснення посередником брокерської, агентської діяльності. Фактичне 

(просте) посередництво передбачає виникнення прав і обов’язків між зацікавленою 

особою та посередником на підставі договірних відносин. Фактичне посередництво 

може оформлюватись за допомогою договору про брокерське обслуговування, 

агентського договору, тощо. Оскільки фактичне посередництво передбачає 

виникнення прав і обов’язків між зацікавленою особою та посередником, відповідно 

такі відносини також є юридичними. 

Дилерська діяльність не є посередницькою діяльністю з правової точки зору. 

Дилер «розриває» правовий зв'язок між виробником та споживачами. Юридичне 



посередництво передбачає існування правового зв’язку між виробником та 

споживачами, дилерство утворює два види правовідносин: виробник – дилер та 

дилер – споживач. Дилерська діяльність породжує права та обов’язки між дилером 

та його контрагентами, але не між контрагентами.  

Отже, фактичний посередник створює умови для потенційного виникнення 

правового зв’язку між контрагентами. Юридичний посередник породжує 

правовідносини між зацікавленими особами (контрагентами) своїми діями, але не є 

учасником таких правовідносин. Дилер – самостійний, активний, ініціативний 

суб’єкт правовідносин, який частково може породжувати правові відносини між 

виробником і споживачами. Відносини між виробником і споживачами носять 

похідний характер від правовідносин між виробником і дилером та між дилером і 

споживачами. 

 Що стосується посередницьких функцій дилера, то тут може йтися тільки про 

економічне посередництво, оскільки дилер виступає суб’єктом економічного 

обороту з посередницькими, з точку зору економіки, функціями. Дилер є сполучною 

ланкою на ринку, за допомогою якої кінцевий споживач отримує товари від 

виробника. Дилер є фізичною або юридичною особою, який діє на власний ризик з 

метою отримання прибутку. Особливістю даного зв’язку є те, що формально він міг 

би бути реалізований і без цієї сполучної ланки – посередника. Однак, в силу 

суспільного розвитку, розвитку ринку як такого, даний посередник доповнює 

економічний оборот. Виробники певних груп товарів розширили свої виробничі 

потужності, розробили складний технологічний процес виробництва, через що 

займатися реалізацією свого товару їм стало невигідно та недоцільно. Висока 

конкуренція на ринках товарів, складний технологічний процес виробництва – 

змушують виробників товарів відмовитися від пошуку клієнтів на свою продукцію. 

Виробникам вигідніше залучити посередників, які організують просування 

продукції на ринку, організують доставку до кінцевого споживача, та забезпечать 

присутність товарів виробника на різних ринках. 

Вважаємо, що посередництво в економічному розумінні охоплює ширше коло 

відносин, ніж в юридичному. Діяльність посередника з точки зору економіки 



полягає у формуванні проміжної ланки між продавцем та покупцем. Здійснення 

посередником купівлі товару обов’язково передує продажу даного товару кінцевому 

споживачеві, або перепродаж цього товару іншому посереднику. В цьому контексті 

ми вказуємо на більш сприятливі для посередника варіанти дій з економічної точки 

зору. Оскільки посередник купує товар у виробника, то йому вигідніше продати 

товар кінцевому споживачеві, через те, що посередник отримує прибуток від різниці 

між цінами купівлі у виробника та продажу покупцеві. Посередник не отримує 

прибуток від виробництва, отже, чим «ближче» буде кінцевий споживач, тим 

витрати посередника будуть менші, відповідно посередник отримає більший 

прибуток при мінімальних економічних затратах на перевезення, зберігання, 

доставку товару споживачеві. Якщо ж в силу причин (неплатоспроможність 

покупців, специфічність товару тощо) посередник не може продати товар кінцевому 

споживачу він вимушений перепродати даний товар іншому посереднику, 

відповідно даний продаж буде здійснено дешевше, ніж продаж кінцевому 

споживачу, а, отже, прибуток першого посередника буде менший, ніж він очікував. 

Вказана ситуація є прикладом діяльності економічного посередника, з точки зору 

права така діяльність є господарсько-торговельною діяльністю. 

 О. В. Потудінська говорить, що інститут комерційного посередництва завжди 

наповнений економічним змістом. З економічної точки зору комерційне 

посередництво – це встановлення будь-якого економічного зв’язку між двома і 

більше особами завдяки посередництву третьої [15, с. 148]. 

В економічній теорії поширеним є використання поняття торговельно-

посередницька діяльність [16, с. 110]. Торговельно-посередницька діяльність 

включає такі види діяльності: а) торговельна діяльність – операції з перепродажу; б) 

комісійна діяльність; в) агентська діяльність; г) брокерська діяльність. 

 Господарсько-торговельна діяльність ґрунтується на договірній конструкції 

купівлі-продажу. В залежності від суб’єктного складу, предмета купівлі-продажу, 

конкретних договірних умов назва договору може бути відмінною від договору 

«купівлі-продажу». Мета здійснення зазначених видів господарської діяльності 

залишається незмінною – це безповоротне відчуження продавцем майна і перехід 



його у власність покупця. До даного виду торговельної діяльності можна віднести 

діяльність з виконання договорів поставки, ф’ючерсних, форвардних договорів. 

Торговельно-посередницькі відносини включать виконання договорів, що 

укладаються на біржах та аукціонах, сюди відноситься й дилерська діяльність, в 

тому числі на біржі. 

 О. О. Отраднова, дилерський договір разом з агентськими, брокерськими, 

консигнаційними договорами розглядає як різновиди комісійного 

договору [17, с. 437]. Вважаємо, що дилерська діяльність разом з комісійною 

діяльністю є різновидом посередництва з економічної точки зору, але при цьому не 

може бути розглянута як різновид комісійної діяльності. Принципова відмінність 

полягає в тому, що при здійсненні дилерської діяльності відбувається перехід права 

власності до дилера, а до комісіонера право власності на товар не переходить. 

Комісійна діяльність є посередницькою діяльністю з точки зору права. Зазначений 

стан речей не дозволяє говорити про дилерську діяльність як про різновид 

комісійної діяльності. В той же час з позиції економіки дилерська та комісійна 

діяльність є посередницькою діяльністю. 

Агентська діяльність. Особливістю цієї діяльності є те, що агент не заміщує 

собою суб’єкта, якого він представляє як це має місце в договорі комісії. Агентська 

діяльність є посередницькою діяльністю, яка здійснюється суб’єктом 

господарювання від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він 

представляє. Агентська діяльність регулюється, крім норм глави 31 ГКУ 

(Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання), також 

нормами ЦКУ, що регулюють відносини доручення, зі специфікою, обумовленою 

сферою агентських відносин – підприємницька діяльність (ч. 2 ст. 305 ГКУ). 

С. А. Філатов звертає увагу на правовий статус агента за агентським договором: 

«незалежність агента виявляється в тому, що він не перебуває в трудових 

відносинах із принципалом і здійснює свою діяльність самостійно на основі 

агентської угоди. Агент лише сприяє угоді, але сам не є стороною, тобто контракт 

про купівлю не укладає» [18, с. 150]. В даному разі правовий статус агента та дилера 



відрізняються. Обидва є посередниками з економічної точки зору, але агент також є 

і посередником з правової точки зору. Агент – фактичний посередник. 

 Брокерська діяльність. Посередник (брокер) за винагороду сприяє сторонам в 

укладенні договору. Найчастіше брокерські послуги зводяться саме до пошуку 

контрагентів, які укладуть між собою договір, а також надання підприємцю 

комерційної інформації про стан ринку, ведення переговорів з контрагентом, 

надання інших консультаційних послуг. Брокер діє на підставі договору доручення, 

здійснює пошук контрагентів для клієнта. Брокер діє від імені та за рахунок клієнта, 

за посередницькі послуги брокер отримує плату у вигляді комісійних. В залежності 

від сфери провадження брокерської діяльності розрізняють: біржових брокерів (на 

фондових біржах та на товарних біржах) [19, с. 283–284], митних брокерів, 

страхових брокерів, брокерів з продажу бізнесу, брокерів з продажу нерухомості 

(рієлторів) тощо. 

 Правова природа дилерської діяльності найбільш наближена до господарсько-

торговельної діяльності. Поняття «господарсько-торговельної діяльності» визначено 

в ч. 1 ст. 263 ГКУ. Господарсько-торговельна діяльність включає в себе торговельну 

діяльність та допоміжну діяльність, що забезпечує реалізацію товарів шляхом 

надання відповідних послуг. Господарсько-торговельна діяльність може бути 

розділена на внутрішньоторговельну та зовнішньоторговельну діяльність залежно 

від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого здійснюється торгівля.  

О. В. Буткевич зазначає, що термін «торгівля» є саме тим універсальним 

терміном, який охоплює поняття «торговельна діяльність» і «торговельна операція», 

оскільки на практиці термін «торгівля» вживається для визначення як торговельної 

діяльності, так і торговельних операцій. Систематичне здійснення торговельних 

операцій на професійних засадах суб’єктами господарювання, на думку 

О. В. Буткевич, визнається торговельною діяльністю [20, с. 73]. Тобто, на думку 

вказаного науковця поняття «торгівля» є більш широким і включає в себе 

«торговельну діяльність».  

На посередницький характер торгівельної діяльності саме в юридичному 

аспекті звертав увагу ще Г. Ф. Шершеневич [21, с. 5], який під терміном «торгівля» 



розумів господарську передаточну діяльність, що має на меті посередництво між 

виробником і споживачами при взаємному обміні економічними благами. 

 О. В. Полтавський дає визначення торговельної діяльності шляхом 

перерахування ознак такої діяльності. Під торговельною діяльністю вказаний 

науковець розуміє самостійну, ініціативну діяльність, яка у певних випадках 

пройшла процедуру легалізації, визначена чинним законодавством, пов’язана з 

продажем продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного 

споживання у відповідних торговельних об’єктах (або торговельних місцях) на 

підставі усних або письмових договорів, що передбачають передачу прав власності 

на такі продукцію та товари, а також допоміжна діяльність, спрямована на 

забезпечення умов для їх продажу шляхом надання відповідних послуг із метою 

отримання прибутку [22, с. 22]. Зазначене визначення сформульовано відповідно до 

чинного законодавства. 

Дилерська діяльність як вид торговельної діяльності здійснюється суб’єктом 

господарювання (дилером) за сприяння іншого суб’єкта – постачальника, 

виробника. Рівень співпраці дилера та постачальника може суттєво різнитися. 

Відповідно до ст. 208 ЦКУ [23] правочини між юридичними особами, та між 

фізичною та юридичною особами вчиняються у письмовій формі. Тому 

запропоноване О. В. Полтавським визначення поняття торговельна діяльність 

стосовно дилерської діяльності як виду торговельної діяльності поділяється нами 

частково. Дилерська діяльність як вид господарсько-торговельної діяльності 

здійснюється виключно на підставі письмового договору.  

Крім того, некоректною є характеристика дилерської діяльності як виду 

торговельної діяльності, яка «визначена чинним законодавством». Значна кількість 

видів торгової діяльності чинним законодавством не визначена. Так, дилерська 

діяльність визначена чинним законодавством тільки стосовно такої діяльності на 

фондовій біржі. Що ж стосується товарного ринку – законодавче визначення 

відсутнє. Додатковим аргументом частковості визначення законодавцем видів 

торговельної діяльності є той факт, що значна кількість договірних конструкцій 

торговельної діяльності також не передбачена чинним законодавством. Відсутність 



законодавчого визначення дилерської діяльності компенсується договірною 

свободою сторін дилерського договору. Дилерський договір – підстава здійснення 

дилерської діяльності. Свобода договору, закріплена ст. 627 ЦКУ, дозволяє 

сторонам укладати договори, які не передбаченні законодавством. Договірне 

регулювання дилерської діяльності є реалізацією принципу диспозитивності. 

Некоректним, на нашу думку, є тлумачення дилерської діяльності як 

діяльності з надання послуг. Надання послуг є характерним для дилерської 

діяльності на ринку товарів та носить допоміжний характер поряд з набуттям майна 

у власність з метою подальшого перепродажу. 

 Торговельна діяльність є підприємництвом в розумінні ГКУ. І. Аксьонов, 

С. Платонов визначають мету торговельної діяльності – отримання прибутку – 

головною ознакою, що відрізняє підприємницьку діяльність від інших видів 

господарської діяльності з виробництва і реалізації матеріальних благ. У 

довідниковому посібнику працівника торгівлі за редакцією Б. Юровського 

зазначається, що торговельна діяльність – це особливий вид підприємницької 

діяльності … щодо здійснення купівлі та продажу товарів з метою отримання 

прибутку [24, с. 32,33]. 

Особливістю дилерської діяльності на ринку товарів є те, що кількість ланок 

перепродажу може бути значною, дилерська мережа може нараховувати ряд дилерів 

з переходом з вищого до нижчого рівня. Регіональна мережа може включати 

оптових та роздрібних дилерів. Виходячи з практичного розуміння оптової торгівлі, 

дилери, що здійснюють просування товарів на значній території в значних об’ємах 

на товарному ринку можуть іменуватися генеральними дилерами, дистриб’юторами 

тощо. Договори, відповідно укладені між постачальником з однієї сторони та 

дистриб’ютором з іншої – дистриб’юторськими договорами. Зазначену позицію 

обстоюють А. Б. Борисова [25, с. 58], В. А. Маслова [26]. Підстава для виокремлення 

дистриб’юторської діяльності як виду торговельної діяльності, на думку вказаних 

науковців, –  великооптовий характер торгівлі. За кордоном, зокрема в Європі та 

США, дистриб’юторські договори мають назву distributorship agreement, concession 

commerciale, Vertragshandlervertrag, Eigenhandlervertag [27, с. 195]. 



В. В. Рєзнікова дилерську та дистриб’юторську діяльність розглядає як 

діяльність з перепродажу, а також як форму торговельного посередництва в 

економічному розумінні. Науковець зазначає : «дистриб’юторів та дилерів відносять 

до так званих «некласичних» посередників (на відміну від «класичних» 

торгівельних посередників, якими є комісіонери, брокери тощо). Ці відносини 

будуються на договорах купівлі-продажу або поставки, на підставі яких право 

власності на товари переходить і до дистриб’юторів, і до дилерів, як під час 

звичайного придбання товару. Надання дистриб’юторам та дилерам статусу 

торгівельних посередників пояснюється в літературі, зокрема тим, що порівняно з 

іншими торговими посередниками, дистриб’ютори та дилери діють на підставі 

окремих угод, укладених, як правило, з виробниками товарів, надають їм додаткові 

послуги, пов’язані з просуванням товарів на ринку» [11, с. 29]. 

Окремі науковці, навпаки, відносять дистриб’юторів до дрібнооптових 

торговців, зазначену позицію займає В. В. Хахулін [28, с. 178]. На нашу думку, 

питання хто стоїть ближче до виробника в логістичному ланцюгу, з точки зору 

права має другорядне значення. Ланцюг реалізації товару можна представити 

наступним чином: виробник – дистриб’ютор – дилер – споживач. Або ж навпаки, 

виробник – дилер – дистриб’ютор – споживач.  

Під дистриб’юторською діяльністю зазвичай розуміють діяльність за якою 

одна юридична особа, або фізична особа – підприємець в рамках здійснення 

підприємницької діяльності зобов’язується організувати і здійснювати (протягом як 

правило тривалого строку) просування і розповсюдження товарів замовника 

(постачальника) на  конкретно визначеній території. Особливістю даної діяльності є 

суб’єкт, а саме дистриб’ютор, який здійснює купівлю товару (групи товарів) у 

постачальника на певних умовах, досить часто на ексклюзивних умовах. 

Постачальник зобов’язується поставляти товари власного виробництва 

обмеженому колу дистриб’юторів (часто лише одному), організовувати покращене 

(подовжене) гарантійне обслуговування для кінцевих споживачів. Дистриб’ютор 

закріплюється за певною територією (регіоном). Дистриб’ютор отримує 

інформацію, яка є комерційною таємницею. Відповідно до договірних відносин між 



постачальником та дистриб’ютором, останній разом з правом ексклюзивного 

продажу товарів отримує також право використання окремих прав інтелектуальної 

власності на промислові зразки, корисні моделі, винаходи, торговельні марки та 

інші об’єкти інтелектуальної власності, які належать постачальнику на праві 

інтелектуальної власності. Такі об’єкти інтелектуальної власності передаються 

дистриб’ютору, як правило, без права передачі третім особам і необхідні для 

реклами, гарантійного обслуговування, ремонту товарів, які дистриб’ютор просуває 

на ринку. Потрібно зазначити, що укладаючи договір дистриб’юції, дистриб’ютор, 

зазвичай, вже має розгалужену мережу центрів продажу на території, на якій він 

просуватиме товар постачальника. Дистриб’ютори, які працюють на ринку 

реалізації певних товарів, завжди працюють з аналогічними групами товарів і тому 

мають торгову мережу, орієнтовану на кінцевих споживачів. В той же час ряд 

постачальників, які бажають виокремити свій товар з групи аналогічних, 

взаємозамінних товарів, працюють лише з одним дистриб’ютором на визначеній 

території. Умовою існування дистриб’юторських правовідносин може бути 

двостороннє зобов’язання: постачальник постачає товар тільки одному 

дистриб’ютору, а дистриб’ютор розповсюджує товар на визначеній території тільки 

однієї марки (одного виробника). 

Особливістю вказаних господарських правовідносин є те, що вони 

встановлюються на значний проміжок часу. Дистриб’юторська та дилерська 

діяльність полягає в тривалій співпраці дистриб’ютора (дилера) та постачальника. 

На нашу думку, дистриб’юторська та дилерська діяльність співвідноситься як 

частина і ціле. 

Досліджуючи витоки господарсько-правового регулювання 

дистриб’юторської діяльності Є. В. Татарська звертає увагу на те, що 

дистриб’юторський договір не є сучасним винаходом договірної практики.  Зокрема, 

науковець зазначає, що ще в 1970 році В. С. Поздняков та М. Г. Розенберг достатньо 

детально висвітили питання укладання у сфері міжнародної торгівлі іменованих 

договорів про надання виключних та переважних прав продажу [29, с. 199]. Дані 

договори в міжнародному праві укладаються з метою формування стійких відносин 



між дистриб’ютором та покупцями, формування і підтримання постійного попиту на 

товари дистриб’ютора, просування товарів виробника на нові ринки, а також 

проведення регулярних акцій рекламного характеру. «З інших форм збуту, окрім 

продажу через агентів, широко застосовується в міжнародній торгівлі збут через 

самостійних імпортерів за кордоном, яким надаються виключні або преференційні 

права продажу» [30, с. 95]. Дилерська діяльність на товарному ринку передбачає 

формування дилерської мережі, яка носить транснаціональний характер. 

Виробництво товару зосереджено в одній державі, а кінцеві споживачі можуть 

знаходитися в різних державах.  

Інтеграційні процеси також проявляються у виробництві. Деякі держави 

вживають заходи з метою збереження своєї економіки від надмірного впливу 

глобалізації, щоб підтримати вітчизняного виробника та захистити інтереси 

кінцевих споживачів на території держави. Існують специфічні форми захисту 

національної економіки від іноземних виробників. Наприклад, в Саудівський Аравії, 

Йорданії, в Кувейті, в ряді інших країн Близького і Середнього Сходу подібний вид 

діяльності дозволяється тільки резидентам цих країн [31, с. 112]. Встановлюється 

законодавча вимога щодо резидентності особи, яка планує здійснювати оптово-

роздрібну торгівлю на внутрішньому ринку держави. Іншими словами, без 

місцевого торговця проникнення на ринок неможливе. Вважаємо такі засоби захисту 

частково виправданими. 

 Проаналізуємо позитивні та негативні аспекти таких заходів. Позитивним є 

підтримання місцевих дилерів, з якими вимушені співпрацювати імпортери, якщо 

хочуть, щоб їхні товари були представлені на внутрішньому ринку держави. 

Оскільки дилерська діяльність часто передбачає також сервісне гарантійне 

обслуговування, відповідно в державі створюються сервісні центри. Товари 

переважно є технологічно складними продуктами, які потребують 

висококваліфікованого та високотехнологічного обслуговування, відповідно 

місцевим дилерам надається високотехнологічне обладнання. Місцеві спеціалісти 

проходять навчання в країні походження товару, отримують досвід роботи з 

новітніми зразками товарного ринку. Крім того, державним органам простіше 



працювати з місцевими підприємствами-дилерами, що вже мають досвід роботи в 

місцевих умовах. До недоліків можна віднести: обережність виробників, які 

остерігатимуться укладати дилерські договори з контрагентами, яких фактично 

нав’язуватиме держава. Тому в ряді випадків дилерські договори замінюються 

простішими договорами, з менш тривалими в часі зобов’язаннями. Виробники, які 

цінують репутацію своєї продукції досить часто взагалі відмовляються від 

розширення дилерської мережі в такі країни, оскільки не можуть знайти дилера в 

державі, який зможе організувати належну реалізацію товару на внутрішньому 

ринку. 

На внутрішні ринки вказаних держав товар надходить не через дилера, чи 

дистриб’ютора, а через «чорний» ринок, за допомогою простіших господарських 

операцій, таких як оптова та роздрібна купівля-продаж. Використання спрощених 

господарсько-правових договорів пояснюється спільною правовою природою 

зазначених видів господарської діяльності. Наближеним до дилерського договору є 

договір поставки та купівлі-продажу. 

Виробник, який виготовив певну кількість товару, насамперед, зацікавлений її 

продати, а питання стосовно реалізації її кінцевому споживачеві має похідний 

характер. Однак такі дії виробника характерні лише для малорозвиненого ринку. 

Виробник, який хоче реалізовувати товар постійно буде намагатися шукати саме 

дилера, дистриб’ютора, а не покупця в класичному розумінні. Високотехнологічні 

товари, які мають конкуренцію на ринку і не мають переваг з технічної точки зору 

досить часто можуть краще реалізовуватися завдяки потужній рекламній кампанії, 

високоякісному сервісному обслуговуванню та наближеністю до кінцевого 

споживача. Транснаціональні компанії, що реалізують свою продукцію на ринках 

багатьох держав світу ретельно ставляться до побудови дилерської мережі в 

середині кожної окремо взятої держави. Використання спрощеної моделі договірних 

відносин, які носять разовий характер, такі як купівля-продаж, або навіть більш 

систематична поставка, все ж таки є уривчастими правовідносинами. І тому не 

сприяють підвищенню іміджу певного товару на ринку окремо взятої держави. Тому 

встановлення законодавчих вимог стосовно обов’язковості резидентності дилера 



може навпаки загальмувати потрапляння новітніх технологій в середину держави, 

які за відсутності таких обмежень надійшли б в державу через дилерську мережу 

іноземних юридичних осіб. Дистриб’юторська діяльність як різновид дилерської 

діяльності на ринку товарів та послуг є видом господарсько-торговельної діяльності, 

а не видом посередницької діяльності.   

Особливим є співвідношення інтересу та мети в дилерській діяльності. Інтерес 

є загальнотеоретичною правовою категорією і має місце в усіх галузях права. 

А. Я. Курбатов, М. В. Пєршин сутність інтересу називають визначальним критерієм 

для розмежування приватного та публічного права [32, с. 100; 33, с. 107]. 

В. В. Рєзнікова розглядає інтерес як зовнішній вияв потреби. Інтерес – це 

персоніфікована потреба. Потреба – рушійна сила правовідношення, а інтерес – його 

основа [11, с. 229]. На нашу думку, інтерес – це вольова передумова виникнення, 

зміни, припинення правових відносин, відповідно передумова виникнення прав та 

обов’язків володільця інтересу. 

Інтерес в дилерській діяльності складається з публічних інтересів та 

приватних інтересів суб’єкта здійснення дилерської діяльності. Публічний інтерес в 

дилерській діяльності складається з інтересів: держави (сплата загальнодержавних 

податків, економічне зростання); територіальних громад (сплата місцевих податків, 

забезпечення зайнятості членів громади шляхом їх залучення на засадах трудового 

найму, створення робочих місць роботодавцем – дилером); споживачів (задоволення 

попиту на певні товари). Приватний інтерес дилера – самостійний інтерес, в який 

може входити частково інтерес виробника та споживача, які не суперечать інтересу 

дилера як суб’єкта здійснення дилерської діяльності. 

Приватний інтерес дилера є додатковим підтвердженням неналежності 

дилерської діяльності до посередницької чи представницької діяльності. 

Посередники можуть реалізувати свій інтерес тільки у випадку реалізації інтересу 

контрагентів. В даному випадку інтерес посередника з правової точки зору носить 

похідний (вторинний) характер і є залежним від інтересу контрагентів. Інтерес 

представника є похідним від інтересу довірителя. Інтерес дилера є самостійним 

інтересом, який реалізується дилером. 



Мету дилерської діяльності можна визначити як отримання прибутку, 

задоволення попиту покупців на певну групу товарів, розширення дилерської 

мережі, популяризація бренду (брендів). Вважаємо, що мета здійснення дилерської 

діяльності є багатосторонньою. Мету здійснення дилерської діяльності можна 

розділити на дві складові: основна мета – отримання прибутку та похідна – 

популяризація товару. Основна мета протягом визначеного проміжку часу може 

змінюватися: у випадку первинного розміщення товару на ринку (вихід на ринок 

нового бренду) мета здійснення дилерської діяльності може полягати у 

популяризації нового товару, розширенні дилерської мережі. Зміна мети дилерської 

діяльності має місце на початкових етапах здійснення дилерської діяльності, 

пов’язана з необхідністю виходу на нові ринки. Класична мета дилерської діяльності 

– отримання прибутку від торгівлі товарами невласного виробництва. Тому можна 

стверджувати, що дилерська діяльність є торговельною діяльностю в юридичному 

розумінні. 

Торговець, як суб’єкт здійснення господарсько-торговельної діяльності 

(дилерської діяльності) здійснює операції купівлі-продажу з метою подальшого 

продажу товарів, а також надає іншу допомогу виробникові з доведення товарів до 

споживача. Торговець вступає в економічний оборот від власного імені, за власний 

рахунок та на власний ризик. Зазначений приклад стосується саме дилерської 

діяльності, оскільки перехід права власності характерний для дилерства. Тому, як 

діяльність з перепродажу розглядається дилерська діяльність. 

На нашу думку, мету здійснення дилерської діяльності можна розглядати у 

вузькому і широкому розумінні. У вузькому розумінні мета дилера – це отримання 

комерційної вигоди від продажу товарів невласного виробництва. Вузьке розуміння 

мети здійснення дилерської діяльності характерне для ринку цінних паперів [34, 

с. 59]. 

У широкому розумінні мета дилера – це купівля товару виробника за 

найнижчими цінами, створення дилерської мережі на визначеній території, надання 

додаткових послуг споживачам та підтримання постійного попиту серед кінцевих 



споживачів на товари конкретного виробника. Широке розуміння мети здійснення 

дилерської діяльності характерне для товарного ринку. 

Придбання товару дилерами здійснюється за власні кошти. Під коштами 

розуміється національна та іноземна валюта, а також грошові зобов’язання, які 

можуть слугувати платіжним засобом. Купівля за власні кошти товарів, які мають 

тривалий термін зберігання в умовах наближених до таких, які склалися в Україні 

може надати нового прояву дилерській діяльності як такій. Дилерська діяльність за 

умов різкого знецінення національної валюти може розглядатися як 

короткострокова інвестиція. Оскільки іноземні товари придбаваються за валюту, яка 

носить світовий обіг, відповідно дилери намагаються придбати товар у виробника за 

старими цінами. Дилери конвертують власні кошти (національну валюту) в товар в 

умовах знецінення внутрішньої грошової одиниці. 

ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про режим іноземного 

інвестування» не містять визначення «інвестиційний договір», тільки «інвестиційна 

діяльність». Відповідно до ч.1 ст. 2 ЗУ «Про інвестиційну діяльність», інвестиційна 

діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави 

щодо реалізації інвестицій. Можна констатувати, що дане визначення є широким. 

Дати визначення, що є інвестиційний договір, опираючись на таке законодавче 

тлумачення інвестиційної діяльності практично неможливо, адже законодавче 

визначення позбавлене конкретики. Те ж саме можна сказати з аналізу ЗУ «Про 

режим іноземного інвестування», а саме ч. 1 ст. 1. Відповідно до системного 

тлумачення ЗУ «Про режим іноземного інвестування», інвестиційну діяльність 

можна тлумачити як вкладання інвесторами цінностей в об'єкти інвестиційної 

діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або 

досягнення соціального ефекту. 

З цього приводу Є. О. Суханов стверджує: «…немає такого договору. За цим 

може стояти все що завгодно. Інвестиції – це типове економічне поняття. А 

економічні абстракції придатні для лозунгів, для мітингів, для економічних статей, 

але в законодавстві абсолютно не прийнятні» [35, с. 205]. Проаналізувавши 

визначення інвестиційної діяльності, дані теоретиками економічної науки, а саме: 



Л. М. Борщ [36], І. Ю. Бережною [37], С. О. Геращенком [38], П. Массе [39], 

І. А. Семенютою [40] та обрати визначення, яке могло б бути сприйняте також з 

точки зору правознавства, не представляється можливим. В той же час можна 

констатувати підвищений інтерес з боку економістів до вивчення даної діяльності. 

Стосовно співвідношення юридичного та економічного тлумачення поняття 

«інвестиційна діяльність», вважаємо вдалою точку зору Д. Є. Федорчука. 

«Економічна наука акцентує увагу на динамічному аспекті інвестицій, 

протиставляючи інвестиції-потік капіталу – фонду, юридична наука загалом схильна 

вбачати в інвестиціях категорію майна зі спеціальним режимом, специфічну 

власність, що приносить дохід» [41, с. 25]. 

Вважаємо, що інвестиційна діяльність може бути складовою дилерської 

діяльності. Інвестиційна діяльність є систематичною діяльністю. В описаному 

прикладі купівлі товару в умовах знецінення національної валюти інвестиційна 

діяльність носить разовий характер. О. М. Вінник ввела в науковий обіг економіко-

правову категорію «інвестиційна операція», під якою розуміє окрему дію чи 

сукупність взаємопов’язаних дій, спрямованих на вкладення інвестицій у певний 

об’єкт (об’єкти) на короткостроковій або середньостроковій основі з метою 

досягнення певного соціально-економічного ефекту, у тому числі отримання 

прибутку [42, с. 11]. 

Вважаємо, що дилерська діяльність може включати в себе здійснення 

інвестиційних операцій. В той же час, дилерська діяльність може набувати ознак 

інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність може отримувати своє договірне 

оформлення не тільки через інвестиційний договір. Інвестиційна діяльність в 

переважній більшості випадків отримує договірне оформлення за допомогою інших 

договірних конструкцій (договору концесії, капітального будівництва, дилерства 

тощо). На нашу думку, інвестиційна діяльність може отримувати своє врегулювання 

в тому числі за допомогою дилерського договору. Спільними ознаками між 

дилерською та інвестиційною діяльністю, на нашу думку, є: 1) здійснюється на 

підставі договору; 2) здійснюється суб’єктами господарювання; 3) здійснюється на 

ринках різних форм, які можуть бути виділені за критеріями територіальної ознаки, 



предметно-товарної ознаки, суб’єктного складу, способу організації торгівлі тощо; 

4) довготривалий характер правовідносин; 5) включає інвестиційні операції; 

6) досягнення певного соціального ефекту; 7) очікування отримання прибутку в 

майбутньому. 

Дилерська діяльність може поєднуватися з комерційною представницькою 

діяльністю. В такому випадку дилерська діяльність полягає в створенні дилерської 

мережі та розповсюдженні товарів виробника на визначеній території, а комерційна 

представницька діяльність полягає в представництві комерційних інтересів 

виробника на визначеній території. Комерційна представницька діяльність може 

включати в себе реалізацію прав інтелектуальної власності виробника на визначеній 

території, якщо такі права не передані дилеру за дилерським договором. 

Представницькі послуги можуть надаватися в усіх сферах економіки, як тільки 

в таких послугах виникає потреба. Винятком можуть слугувати випадки, коли 

законом або договором вимагається особистого вчинення дій. До законодавчої 

вимоги особистого вчинення дій можна віднести, наприклад, зайняття діяльністю, 

яка підлягає ліцензуванню. Відповідно до ч. 3 ст. 91 ЦКУ, юридична особа може 

здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після 

одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). Відповідно до ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у разі, якщо 

відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, 

фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання 

відповідних ліцензій. В даному випадку встановлена законодавча вимога на 

особисте вчинення дій, тобто суб’єкт діяльності є невід’ємний від носія прав. 

Аналогічні обмеження на передачу прав на вчинення юридично значимих дій 

можуть встановлюватися і в договорі. Зокрема дилерським договором може бути 

встановлене обмеження на передачу прав інтелектуальної власності третім особам 

(наприклад обмеження на використання торгової марки виробника).  

Дилерська діяльність є складною економіко-правовою категорією. Дилери 

виконують спекулятивні функції, отримують дохід від різниці вартості товарів між 



купівлею та продажем. Дилерів відносять до так званих «некласичних» 

посередників [43, с. 183]. 

Посередництво з точки зору економіки є категорією, яка охоплює 

представництво, посередництво в правовому розумінні та відносини щодо набуття 

та припинення права власності. До набуття і припинення права власності 

відноситься дилерська діяльність як вид господарсько-торговельної діяльності. 

Дилерську діяльність можна тлумачити, на нашу думку, як підприємницьку 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері торгівлі товарами невласного 

виробництва. Зазначена діяльність передбачає набуття права власності на майно, 

а також включає допоміжну діяльність, спрямовану на забезпечення умов продажу 

такого майна як товару шляхом надання послуг виробнику та споживачам.  

Дилерська діяльність може бути класифікована на різні види, в залежності від 

сфери здійснення такої господарської діяльності. Правова природа дилерської 

діяльності не залежить від сфери її здійснення. Дилер, здійснюючи господарську 

діяльність від свого імені, не є посередником, ні на товарному ринку, ні на 

фінансовому ринку. Дилерська діяльність включає правовідносини щодо набуття та 

припинення права власності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Ознаки та поняття дилерської діяльності 

Дилерську діяльність необхідно розглядати через призму господарської 

діяльності. Господарська діяльність співвідноситься з дилерською діяльністю як ціле 

і частина. Під господарською діяльністю в ГКУ (ч. 1 ст. 3 ГКУ) розуміється 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована 

на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг 

вартісного характеру, що мають цінову визначеність. В даному визначені акцент 

робиться на діяльності, спрямованій на виробництво та подальшу реалізацію 

виготовлених товарів. В той же час, спеціальні законодавчі акти також містять 

визначення поняття «господарська діяльність». Ч. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» визначає господарську діяльність як будь-яку діяльність, в тому числі 

підприємницьку, пов'язану з виробництвом і обміном матеріальних та 

нематеріальних благ, що виступають у формі товару. В деяких законодавчих актах 

міститься визначення «господарської діяльності», яка здійснюється за особливих 

умов, чи здійснюється спеціальними суб’єктами. Коло правовідносин, які 

відносяться до господарської діяльності може бути розширене, зазначене в 

законодавчих актах тлумачення не носить виключного характеру. 

На нашу думку, уніфікація визначення одного і того ж поняття в різних 

законодавчих актах є процесом позитивним. Не зважаючи на той факт, що 

господарська діяльність охоплює значне коло суб’єктів (як приватного так і 

публічного права), може здійснюватися як з комерційною так і некомерційною 

метою, існування законодавчого визначення поняття для правозастосовчої практики 

є необхідним. Уніфікація навколо визначення, закріпленого в ГКУ виключає 

можливість різного тлумачення одних і тих самих норм права. 

Представники науки господарського права пропонують доктринальні 

визначення поняття «господарська діяльність». Так, О. М. Вінник під господарською 

діяльністю розуміє таку суспільно-корисну діяльність суб’єктів господарювання 

щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації 

за плату (як товару), що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтересів, 

здійснюється професійно та зазнає значного регулювання з метою соціального 



спрямування економіки [44, с. 10]. Зазначене визначення господарської діяльності 

акцентує увагу на тому, що господарська діяльність здійснюється з метою реалізації 

за плату товару (виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг). Тобто, в 

першу чергу, акцент робиться на комерційній господарській діяльності. На нашу 

думку, визначення, що закріплене в ч.1 ст. 3 ГКУ не містить тлумачення 

господарської діяльності як комерційної або некомерційної діяльності. 

В. М. Гайворонський і В. П. Жушман [45, с. 3] зазначають, що господарювання 

означає здійснення економічно значущої діяльності, метою якої є здобуття 

господарської вигоди, тобто не тільки одержання прибутку, але й задоволення 

суспільних потреб. Т. С. Васильєва [46, с. 171] під господарською діяльністю розуміє 

суспільно корисну діяльність суб’єктів господарювання щодо систематичного 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою реалізації їх за 

плату (як товар). Господарська діяльність отримує своє юридичне оформлення за 

допомогою правовідносин. Правовідносини, у свою чергу, регулюються за 

допомогою нормативного закріплення з боку держави та договірних зобов’язань між 

учасниками таких правовідносин. Господарські правовідносини є складними за 

своєю структурою та складаються з об’єкту (об’єктів), юридичного змісту, суб’єктів, 

юридичних фактів. 

 Дилерська діяльність є різновидом господарської діяльності. Дилерська 

діяльність здійснюється суб’єктом господарювання, спрямована на реалізацію 

товарів невласного виробництва, а також робіт та послуг власного виробництва на 

платній основі. Дилерській діяльності як виду господарської діяльності притаманні 

загальні ознаки господарської діяльності, загальні ознаки підприємницької 

діяльності та окремо ознаки дилерської діяльності, які випливають з її правової 

природи. 

Сфера здійснення дилерської діяльності – сфера суспільного виробництва. 

Суспільне виробництво є категорією, передусім, економічною. При цьому може 

тлумачитися досить широко і охоплює як сферу безпосередньо виробництва, так і 

сферу послуг, в тому числі торгівлю. Традиційно суспільне виробництво поділяють 

на матеріальне та нематеріальне виробництво, зазначений підхід також закріплений в 



ГКУ (ст. 261). Поділ суспільного виробництва на сферу матеріального та 

нематеріального виробництва має місце також в класифікації видів економічної 

діяльності (КВЕД – 2010).  

 Керуючись легальним визначенням поняття «матеріальне виробництво», 

вважаємо, що дилерська діяльність може бути віднесена до сфери матеріального 

виробництва. Підставою для віднесення дилерської діяльності до сфери 

матеріального виробництва є дії, які виконуються суб’єктом дилерської діяльності по 

відношенню до об’єкта (товару) – торгівля, перевезення, зберігання, пакування. Крім 

того дилерська діяльність може включати також дії, які відносяться до матеріального 

виробництва – гарантійний ремонт, сервісне обслуговування, постачання запасних 

частин. Зміст дилерської діяльності як господарсько-торговельної діяльності 

включає в себе торговельну складову та допоміжну складову. Співвідношення 

торговельної та допоміжної складової може різнитися в залежності від конкретних 

умов здійснення дилерської діяльності. Вважаємо, що торговельна складова 

переважає, відповідно дилерська діяльність повинна бути віднесена до сфери 

матеріального виробництва. 

 В той же час, дилерська діяльність включає в себе діяльність, яка відноситься 

до сфери нематеріального виробництва – рекламування товару, надання 

консультаційних послуг кінцевим споживачам тощо. Діяльність дилера, яка може 

бути віднесена до сфери нематеріального виробництва носить характер допоміжних 

або другорядних видів господарської діяльності. 

Класифікація господарської діяльності за КВЕД обумовлює визначення 

основного, другорядних та допоміжних видів господарської діяльності. Формою 1 

бланку Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи [47] передбачено 

існування тільки одного основного виду економічної діяльності. Вважаємо, що 

дилерська діяльність відповідно до КВЕД 2010 відноситься до секції «G» - оптова та 

роздрібна торгівля… В розділі пояснення назв видів економічної діяльності в частині 

секції «G» використовується серед інших видів господарсько-торговельної 

діяльності дистриб’юторська діяльність. Отже, основним видом економічної 



діяльності за КВЕД 2010 щодо дилерської діяльності є оптова та роздрібна торгівля 

товарами – секція «G». 

Сфера особистого споживання не входить до сфери суспільного виробництва. 

Оскільки дилерська діяльність передбачає набуття товарів у власність з метою 

подальшої реалізації, відповідно дилерська діяльність не є сферою особистого 

споживання. 

Суб’єкти здійснення дилерської діяльності – суб’єкти господарювання. 

Суб’єктами господарювання відповідно до ч. 2 ст. 55 ГКУ є дві категорії суб’єктів: 1) 

господарські організації – юридичні особи, в тому числі державні, комунальні та 

інші підприємства та 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як 

підприємці. Дилерська діяльність є комерційною діяльністю, здійснюється на 

договірній основі і в умовах ринкової економіки здійснюється переважно суб’єктами 

приватного права. ЗУ «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» 

визначає дилера як суб’єкта здійснення дилерської діяльності. Дилер – юридична або 

фізична особа,  яка,  виконуючи функції продавця, здійснює закупівлю машин для 

наступного їх продажу і надає послуги з технічного сервісу. При цьому, якщо 

використовувати термінологічне тлумачення, закладене законодавцем в цьому ж 

законі, то під юридичною або фізичною особою потрібно розуміти підприємство, 

організацію, установу, громадянина-підприємця, відповідно до п.п. 3 п. 1 ст. 1 ЗУ 

«Про захист прав покупців сільськогосподарських машин». 

ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» визначає суб’єкта, який здійснює 

дилерську діяльність на фондовому ринку, як торговця. Щодо вимог, яким повинен 

відповідати суб’єкт господарювання для того, щоб набути статус дилера на 

фондовому ринку Україні див. Розділ 3.1. Дисертації. Законодавче визначення 

поняття «торговець» – відповідно до п. 1.42 ст. 1 ЗУ «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» торговець – це суб’єкт підприємницької діяльності. Отже, 

суб’єкт здійснення дилерської діяльності як різновиду господарської діяльності є 

юридичною особою, або фізичною особою – підприємцем. 



 Суб’єкти дилерської діяльності в Україні переважно є особами приватного 

права. Дилерські правовідносини в Україні, на нашу думку, мали передумови для 

виникнення на початку дев’яностих років двадцятого століття. В умовах перебування 

України в складі СРСР та існування планової економіки дилерської діяльності не 

існувало, однак були інші види діяльності, які можна порівняти з сучасною 

дилерською діяльністю. Економічна сутність дилерської діяльності в 

найзагальнішому вигляді полягає в переході права власності на товар від 

великооптового постачальника (виробника) до дрібнооптового, далі – до  споживача, 

з метою забезпечення останнього необхідними товарами і послугами. Немає різниці 

який тип управління економікою існує (планова чи ринкова), необхідність переходу 

товару від виробника до кінцевого споживача всеодно існує. За умови планової 

економіки в СРСР також існувала необхідність в сполучній ланці на ринку товарів, за 

допомогою якої кінцевий споживач отримував товари від виробника. Прикладом 

такого економічного посередництва в СРСР було існування Всесоюзного об’єднання 

«Союзсельхозтехніка» в галузі забезпечення сільського господарства продукцією 

важкої промисловості. Закон Верховної Ради СРСР від 31 березня 1958 року «Про 

подальший розвиток колгоспного ладу і реорганізації МТС», закріпив принцип 

продажу колгоспам сільськогосподарської техніки. Як зазначає В. А. Семеусов, ряд 

подальших нормативних актів, що визначають порядок технічного оснащення 

сільського господарства, вельми послідовно і чітко говорить про вільну торгівлю 

засобами виробництва [48, с. 8]. 

 Спеціальна правосуб’єктність державних органів визначалась завданнями, що 

слідували з необхідності забезпечення технічного розвитку сільського господарства. 

В. А. Семеусов наголошує, що реалізація сільськогосподарської техніки мала 

здійснюватися в правових формах, притаманних торгівлі. До економічних, 

виробничих факторів приєднувалися обставини, що витікали з особливого правового 

становища колгоспів, які є власниками свого майна. Пошук необхідних форм 

забезпечення потреб сільського господарства товарами машинобудування, 

організація ремонту такої техніки, постачання запасних частин призвели до 

утворення в 1961 році особливої системи державних органів – Всесоюзного 



об’єднання Ради Міністрів СРСР з продажу сільськогосподарської техніки, запасних 

частин, мінеральних добрив та інших матеріально-технічних засобів, організації 

ремонту і використання машин в колгоспах, радгоспах («Союзсельхозтехніка»). На 

нашу думку, діяльність «Союзсельхозтехніки» є діяльністю, яка має тісний зв'язок з 

дилерською діяльністю на товарному ринку в сучасному розумінні. Безспірним є те, 

що діяльність радянської «Союзсельхозтехніки» не може бути проаналізована з 

точки зору сучасної дилерської діяльності, однак схожі риси мають місце. Діяльність 

радянської організації, яка існувала за планової економіки може бути порівняна з 

сучасною діяльністю з постачання. Однак, в сферу діяльності Союзсельхозтехніки 

входив ремонт техніки, постачання запасних частин до вже проданої техніки, 

торгівля високотехнологічними товарами, обслуговування за територіальним 

принципом – це ознаки, які характерні для сучасної дилерської діяльності на 

товарному ринку. Крім того, сама сфера реалізації продукції має свої особливості, 

розрахована на конкретно визначене коло споживачів – організації, які займаються 

обробкою землі в промислових масштабах. Як зазначав з цього приводу 

В. А. Листовець, організація матеріально-технічного забезпечення сільського 

господарства має ряд специфічних особливостей, що вирізняють її від організації 

матеріально-технічного забезпечення інших галузей господарства: сезонність – 

звідси строки поставки; різні кліматичні зони – різні машини [49, с. 34]. 

Суб’єкти господарювання державної форми власності також можуть бути 

суб’єктами здійснення дилерської діяльності. Однак, для суб’єктів господарювання 

державної форми власності характерною є господарсько-торговельна діяльність, а не 

дилерська діяльність як її вид. Державні підприємства можуть здійснювати торгівлю 

товарами невласного виробництва. Переважно таким суб’єктам господарювання не 

передаються права інтелектуальної власності, немає підстав вважати їх 

ексклюзивними дилерами. Прикладом здійснення дилерської діяльності суб’єктом 

господарювання державної форми власності є діяльність державної холдингової 

компанії. Державна холдингова компанія, яка не є виробником товарів, може 

здійснювати реалізацію товарів підконтрольного їй корпоративного підприємства. 

Однак, дилерська діяльність є характерна в першу чергу для суб’єктів 



господарювання приватної форми власності. За умов існування планової економіки, 

можливі випадки, коли дилерську діяльність здійснюють суб’єкти господарювання 

державної форми власності. 

Вартісний характер результатів господарської діяльності є обов’язким для 

сфери матеріального виробництва, отже і для дилерства також. Вартісний характер 

господарської діяльності не є тотожним отриманню прибутку. Для дилерської 

діяльності як підприємництва є характерним отримання прибутку. 

В сфері матеріального виробництва створюється новий товар, або змінюються 

його властивості. Витрати на перевезення товару, його рекламу, сервісне 

обслуговування також мають цінову визначеність. Дилер, як правило, не здійснює 

перетворення товару перед його продажем, однак його дії також мають цінову 

визначеність. Дилер купує товар оптом, а продає вроздріб за більшу ціну – приклад 

вартісного характеру дилерської діяльності як виду господарської діяльності. Як 

зазначається в НПК ГКУ за загальною редакцією Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини, 

господарська діяльність здійснюється у загальній економічній сфері, а тому має суто 

економічні властивості. Остання неможлива без вартісної оцінки та еквівалентності 

обміну, відповідних обчислень і розрахунків. Це стосується як комерційної, так і 

некомерційної господарської діяльності [50, с. 11]. Тобто, цінова визначеність є 

еквівалентом, за яким результати господарської діяльності обмінюються на інший 

товар або послуги. Зазначений обмін здійснюється на підставі цивільного 

(господарського) договору. Ціна як істотна умова договору, може бути прикладом, 

але не єдиним, такої цінової визначеності господарської діяльності. Вартісний 

характер результатів господарської діяльності означає, що в межах господарської 

діяльності виготовляється товар, надаються послуги, виконуються роботи, які мають 

грошовий обмінний еквівалент на товари, роботи, послуги іншого суб’єкта 

господарювання. 

Легальне визначення поняття «вартісний характер господарської діяльності» 

відсутнє. На рівні підзаконних НПА, а саме в Наказі Міністерства фінансів України 

від 31.12.1999 № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку», в п. 11 є визначення поняття «собівартість реалізованої продукції (робіт, 



послуг)». До складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) даний НПА 

відносить виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована 

протягом звітного періоду (сюди належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці, інші прямі витрати), нерозподілені постійні загальновиробничі 

витрати та наднормативні виробничі витрати. Вважаємо, що поняття «собівартість 

реалізованої продукції (робіт, послуг)» є вужчим поняттям по відношенню до 

вартісного характеру господарської діяльності, в тому числі дилерської діяльності. 

На нашу думку, вартісний характер дилерської діяльності складається з собівартості 

товару – всіх витрат, понесених дилером з метою набуття товару у власність, його 

доставкою до споживачів та післяпродажним обслуговуванням, а також з 

торговельної надбавки (націнки). Собівартість товару як економічна категорія носить 

об’єктивний характер, торговельна надбавка – суб’єктивний характер. 

О. М. Вінник крім ознак господарської діяльності, що закріплені у ст. 3 ГКУ 

виділяє додатково такі ознаки господарської діяльності, які, очевидно, притаманні і 

дилерській діяльності: професійні засади здійснення господарської діяльності; 

поєднання приватних інтересів виробника та публічних інтересів [44, с. 9–10]. 

Співвідношення приватного інтересу дилера та публічних інтерсів в контексті 

здійснення дилерської діяльності має специфічне змістовне наповнення. Приватний 

інтерес дилера, на нашу думку, частково включає в себе інтереси виробника та 

споживача, які не суперечать інтересу дилера як суб’єкта здійснення дилерської 

діяльності. Вважаємо, що інтереси дилера, виробника та споживача частково 

співпадають, а частково суперечать один одному. Співвідношення та межі 

залежності інтересу дилера від інтересу виробника зумовлює форма здійснення 

дилерської діяльності та наявність корпоративних прав виробника щодо дилера. В 

той же час, якщо дилер та виробник не пов’язані корпоративними правами між 

собою, приватний інтерес дилера як суб’єкта господарювання частково є залежним 

від інтересів інших учасників дилерських відносин. Дилер зацікавлений виконати 

якісний гарантійний ремонт, щоб уникнути повторного звернення споживача з 

даною проблемою. Дилер, виробник, споживач зацікавлені в системі трейд-ін. 



Товари, які реалізуються дилерами часто є іноземного виробництва. Дилери 

конкурують між собою, що сприяє тривалості дилерських правовідносин. Дилерські 

договори між виробниками та дилерами, як правило, укладаються на значний термін. 

Товари, за дилерськими договорами постачаються дилерам в залежності від рівня 

попиту на них зі сторони кінцевих споживачів. Дилерська діяльність може 

поєднуватися з іншими видами господарської діяльності, при цьому дилерська 

діяльність залишається, як правило, основним видом діяльності. Прикладом може 

бути зайняття дилерською діяльністю та поєднання її з представницькою діяльністю, 

або поєднання дилерської та концесійної діяльності. 

О. М. Вінник зазначає, що значний рівень державного (включаючи й 

нормативно-правового) регулювання є характерною ознакою господарської 

діяльності [44, с. 11]. Аргументом для виокремлення такої ознаки є теза, що 

державне регулювання має на меті з одного боку, стимулювати господарську 

(насамперед підприємницьку) діяльність і забезпечити оптимальні умови для 

функціонування її суб’єктів, а з іншого, – захистити значні верстви суспільства від 

зловживань з боку підприємців, які вдаються до несумлінної поведінки з метою 

отримання найбільших прибутків. Оскільки О. М. Вінник обґрунтовує, що значний 

рівень державного регулювання є характерною ознакою господарської діяльності, 

відповідно вказана ознака повинна поширюватися на всі види господарської 

діяльності, в тому числі на дилерську діяльність. 

Ми погоджуємося з аргументацією О. М. Вінник, однак не вважаємо, що 

значний рівень державного регулювання є ознакою дилерської діяльності як виду 

господарської діяльності. Дилерська діяльність на окремих ринках характеризується 

незначним рівнем державного регулювання. Зазначена ознака ґрунтується на такому 

принципі господарювання як обмеження державного регулювання економічних 

процесів (ст. 6 ГКУ). В той же час, обмеження державного регулювання не повинно 

створювати спрятливе середовище для зловживань зі сторони суб’єктів 

господарювання та інших учасників господарських відносин. Рівень нормативно-

правового регулювання дилерської діяльності в Україні можна охарактеризувати як 

фрагментарний. Що стосується дилерської діяльності на товарному ринку, то ні 



ЦКУ, ні ГКУ, ні спеціальним законом не передбачено такої договірної конструкції як 

дилерський договір. Дилерська діяльність на товарному ринку не підлягає 

ліцензуванню, тобто може здійснюватися суб’єктом господарювання без отримання 

спеціального дозволу. Окремі форми здійснення дилерської діяльності в Україні 

взагалі не врегульовані, наприклад діяльність форекс-дилерів. До провадження такої 

діяльності вимоги законодавством не встановлені. 

Отже, для дилерської діяльності є характерним незначний рівень державного 

регулювання. 

Дилерська діяльність є підприємництвом, оскільки метою, в першу чергу,  є 

отримання прибутку. Відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємництво – це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.   

Представники сучасної юридичної науки формулюють доктринальні 

визначення підприємницької діяльності. М. Г. Лапуста визначає підприємницьку 

діяльність як вільне економічне господарювання в різних сферах діяльності (крім 

заборонених законодавчими актами), що здійснюється суб’єктами ринкових 

відносин з метою задоволення потреб конкретних споживачів і суспільства в товарах 

(роботах, послугах) та одержання прибутку (доходу), необхідних для розвитку 

власної справи (підприємства) і забезпечення фінансових обов’язків перед 

бюджетними та іншими господарюючими суб’єктами [51, с. 78]. Л. Р. Грицаєнко, 

В. П. Нагребельний під підприємницькою діяльністю розуміють самостійну, 

систематичну, правомірну економічну (господарську) діяльність юридичних або 

фізичних осіб з виробництва продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг та 

заняття торгівлею з метою одержання прибутку [28, с. 545]. Популярна юридична 

енциклопедія за загальною редакцією І. С. Чижа визначає підприємницьку діяльність 

(підприємництво) як самостійну, на власний ризик, постійну діяльність щодо 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, передачі 

майна у користування з метою одержання прибутку [52, с. 320]. Підприємництво, за 

визначенням Р. Б. Шишки, – це самостійна, ініціативна, систематична діяльність 



легально зареєстрованих в установленому порядку суб’єктів (підприємців) на 

власний ризик по виробництву і реалізації товару з метою отримання прибутку [53, 

с. 30]. 

 Відтак, можна констатувати, що підприємницька діяльність є видом 

господарської діяльності, що здійснюється у різних сферах господарювання постійно 

з метою отримання прибутку на основі самоокупності. Дилерська діяльність є видом 

підприємницької діяльності, що характеризується загальними ознаками 

підприємницької діяльності. Термін «підприємницька діяльність» в нормативно-

правових актах використовується як синонім комерційної діяльності, дилерську 

діяльність можна також вважати комерційною діяльністю. Глава 4 ГКУ 

«Господарська комерційна діяльність (підприємництво)» підприємницьку і 

комерційну діяльність використовує як синоніми. Деякі науковці, в тому числі 

С. В. Томчишен [54], комерційну діяльність розглядають у вужчому значенні саме як 

торговельну діяльність. Комерційна діяльність обмежується отриманням прибутку 

від різниці цін між купівлею та наступним продажем. 

Оскільки зміст дилерської діяльності на ринку товарів, окрім реалізації товарів 

невласного виробництва, охоплює також просування товару на ринку та організацію 

дилерської мережі, вважаємо, що дилерську діяльність слід розглядати як 

підприємницьку діяльності. В той же час, ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» 

суб’єкта, який здійснює дилерську діяльність – дилера, визначає як торговця. На 

нашу думку, це не є протиріччям, оскільки дилерська діяльність на фондовому ринку 

зосереджується на купівлі-продажі, комерції. Дилерська ж діяльність на товарному 

ринку часто охоплює також сервісне обслуговування, рекламу, тощо. Вважаємо, що 

підприємницька та комерційна діяльність можуть розглядатися як синоніми тільки в 

спрощеному вигляді. В залежності від сфери здійснення дилерська діяльність може 

набувати ознак підприємницької або комерційної діяльності. 

 Дилерській діяльності, як різновиду підприємницької діяльності характерна 

така ознака як самостійність здійснення дилерської діяльності. Ця ознака 

виявляється у двох аспектах. По-перше, це можливість суб’єктів господарювання 

самостійно приймати юридично значимі рішення стосовно реалізації своєї 



підприємницької правосуб’єктності. Як зазначає, В. С. Мілаш, реалізовувати права та 

обов’язки у сфері комерційного господарювання можуть лише особи, які здатні їх 

мати. У сфері господарювання не спрацьовує концепція «заповнення» відсутньої 

дієздатності однієї особи за рахунок іншої (дієздатного представника). Навіть якщо 

мова йде про торговельне посередництво, підприємець, під час вступу в договірні 

відносини з посередником, самостійно реалізує свою господарську 

правосуб’єктність, а дії посередника на користь особи, яку він представляє, є 

реалізацією його власної господарської правосуб’єктності [55, с. 67]. Зазначене 

розділення правосуб’єктності виражене і в дилерській діяльності. Відповідно до ч. 3 

ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» дилерська діяльність на фондовій 

біржі здійснюється дилером від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, 

тобто з метою отримання прибутку. Правосуб’єктність дилера не залежить від 

правосуб’єктності суб’єкта, який випустив цінні папери. Дилер є самостійним 

учасником фондового ринку. Аналогічним чином правосуб’єктність дилера на ринку 

товарів не залежить від правосуб’єктності виробника, чи постачальника товару, який 

виготовив чи поставив товар дилеру. Дилер виступає самостійним учасником 

товарного ринку. Виняток коли правоздатність дилера обмежена, наприклад, якщо 

виробник є засновником юридичної особи – дилера. 

По-друге, самостійність дилерської діяльності знаходить своє вираження в 

тому, що дилер самостійно приймає рішення стосовно організації своєї 

підприємницької діяльності. Дилер на власний розсуд вирішує питання стосовно 

обрання організаційно-правової форми, контрагентів, виробників, постачальників 

комплектуючих, самостійно обирає банківські установи, в яких відкриває рахунки. 

Дилер приймає рішення про створення філій, представництв, дочірніх підприємств. 

Дилер складає бізнес-план, створює дилерську мережу, організовує рекламну 

кампанію, вирішує питання залучення кредитних коштів тощо. Обираючи сферу 

здійснення дилерської діяльності на товарному ринку (сегмент ринку), дилер 

орієнтується на певне коло споживачів, оцінює економічні ризики своєї діяльності, 

виходячи з цього самостійно приймає рішення стосовно видів товарів, асортименту, 

які він планує реалізовувати на визначеній території. У разі недосягнення 



економічної вигоди (недоотримання прибутку) дилер самостійно приймає рішення 

про зупинення, реорганізацію дилерської (підприємницької) діяльності, 

розпоряджається належним йому майном. 

 Свобода здійснення дилерської діяльності прямо випливає зі свободи 

здійснення підприємницької діяльності, яка гарантується державою відповідно до ст. 

6, 43 ГКУ. Однак, свобода дилерської діяльності обмежується законом (наприклад, 

торгівля речами вилученими з цивільного обороту). Дилер здійснює дилерську 

діяльність на власний ризик, зазначена особливість характерна саме для суб’єктів 

господарювання приватного права, оскільки такі суб’єкти господарювання не 

фінансуються з державного, чи місцевого бюджету. 

 Дилерська діяльність спрямована на одержання прибутку та досягнення інших 

соціально-економічних результатів. Дилерська діяльність здійснюється з метою 

одержання прибутку. Поряд з одержанням прибутку дилер переслідує і інші цілі: 

створення мережі роздрібної торгівлі, популяризація товару певного виробника на 

конкретній території, надання сервісного обслуговування. Основна мета дилера – 

отримання прибутку, досягнення інших соціально-економічних результатів для 

дилера носить другорядний характер. 

 Дилерська діяльність є ризиковою. Під ризиком можна розуміти: можливість 

настання певної події негативного характеру, яка за нормальних умов відбутися не 

повинна, але її настання в силу ряду причин можливе. Ризик у сфері 

підприємницької діяльності, перш за все, пов'язаний з настанням майнових збитків. 

Під ризиком в юридичному аспекті можна розуміти: майновий збиток як такий 

(наприклад, закінчення строку зберігання нереалізованого товару) і подію 

негативного характеру, що призводить до настання майнового збитку (одностороннє 

невиконання контрагентом зобов’язання). Ризики в підприємницькій діяльності та в 

дилерській діяльності зокрема, частіше за все носять майновий характер. Однак, 

ризики в підприємницькій діяльності можуть бути пов’язані з особистими якостями 

підприємця, його працівників та контрагентів. До такої групи ризиків, які не носять, 

насамперед майновий характер, але впливають на майновий стан суб’єкта 

підприємницької діяльності можна віднести: прийняття нормативно-правових актів 



державними органами та органами місцевого самоврядування, добросовісність 

контрагентів, рівень злочинних ризиків, тощо. Відповідно до ст. 323 ЦКУ ризик 

випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його 

власник.  

Ризик поширюється на всю власність підприємця, включаючи засоби 

виробництва та вироблену продукцію. Майнові ризики в залежності від можливості 

їх настання поділяються на прогнозовані та непрогнозовані. Прогнозованими 

ризиками в дилерській діяльності можуть бути, наприклад, відсоток товару, якому 

знадобиться гарантійне сервісне обслуговування протягом гарантійного строку. 

Непрогнозовані ризики під час здійснення дилерської діяльності також мають місце. 

До цієї групи ризиків можна віднести форс мажорні обставини, надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру, протиправні дії з боку третіх осіб. В той же 

час, навіть непрогрогнозовані ризики намагаються передбачити і використовують 

механізми правового характеру, які можуть мінімізувати шкоду від таких ризиків. До 

таких механізмів можна віднести страхування товару. Важливим фактором ризику 

також може бути нестабільність податкового, валютного законодавства на території 

здійснення дилерської діяльності. Всі зазначені ризики потребують урахування до 

початку здійснення підприємницької діяльності дилером. 

Для підприємницької діяльності характерна ініціативність. Під ініціативністю 

розуміється здійснення юридично значимих дій на власний розсуд. Зазначена ознака 

характерна саме для суб’єктів приватного права. Підставою для здійснення 

юридично значимих дій суб’єктів публічного права є нормативний акт, який є 

обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання і носить індивідуальний 

розпорядчий характер. В той же час суб’єкт підприємницької діяльності приватного 

права не керується таким нормативним актом і вчиняє дії з власної ініціативи, 

керуючись економічною доцільністю. Суб’єкт господарювання державної форми 

власності здійснює свою господарську діяльність відповідно до наказів 

(розпоряджень) державних органів, до сфери управління яких належить. Для 

зазначених правовідносин характерний метод субординації. Наказ (розпорядження) 

органу державної влади, до сфери управління якого відноситься суб’єкт 



господарювання, є обов’язковим для виконання таким суб’єктом господарювання. У 

даному випадку ініціатор і виконавець є два різні суб’єкти. Ініціативність на 

здійснення тієї чи іншої підприємницької діяльності для підприємців може йти і від 

інших суб’єктів, але остаточне рішення приймається підприємцем. В зазначеному 

випадку ініціатор і виконавець є одним і тим же суб’єктом. 

 В. С. Мілаш вказує на існування такої ознаки підприємницької діяльності як 

легальність. Легальність здійснення підприємницької діяльності                    

В. С. Мілашем [55, с. 70] розглядається в двох аспектах. По-перше, на думку    

В. С. Мілаша, особа має пройти усю процедуру легалізації для того, щоб займатися 

відповідним різновидом підприємницької діяльності (державна реєстрація, 

ліцензування). На нашу думку, вказана ознака є важливою, але вона випливає з такої 

ознаки господарської діяльності як суб’єктний склад – суб’єкти господарювання. 

Щоб особа могла здійснювати підприємницьку діяльність, вона повинна бути 

наділена господарською правосуб’єктністю. Для цього зазначена особа повинна 

пройти встановлену законодавством процедуру створення (легалізуватися як суб’єкт 

підприємницької діяльності). По-друге, підприємці зобов’язані дотримуватися вимог, 

встановлених для здійснення тих чи інших видів підприємницької діяльності, норм 

антимонопольного законодавства тощо. Вважаємо, що описаний аспект такої ознаки 

як легальність підприємницької діяльності не може бути розглянутий як виключна 

ознака, характерна тільки для підприємницької діяльності. 

Приєднуємося до позиції В. В. Копєйчикова [56], П. М. Рабіновича [57],  

О. О. Долгого [58], які розглядають легальність (законність) не як окрему ознаку, чи 

принцип, а як режим. Легальність може бути дотримана, або ні, існування третього 

варіанту не можливе. Ознака тлумачиться як властивість, особливість, риса чого-

небуть. Ознака не носить такого категоричного і виключного характеру. Для 

описання предмета чи явища використовують сукупність ознак, які доповнюють 

одна одну. Легальність носить виключний характер. 

Легальність (законність) обов’язкова для всіх державних і недержаних 

організацій, фізичних та юридичних осіб. Вважаємо, що розглядати легальність як 

окрему ознаку підприємницької діяльності не є доцільним. Відтак, легальність як 



ознака дилерської діяльності може бути визначена тільки щодо наявності легального 

визначення такого виду підприємницької діяльності на окремих ринках. Стосовно 

дилерської діяльності на фондовому ринку – це ч. 3 ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та 

фондовий ринок». Щодо інших ринків – легальне визначення дилерської діяльності 

відсутнє. 

 Отже, дилерській діяльності притаманні загальні ознаки господарської 

діяльності, ознаки підприємницької діяльності та спеціальні ознаки, які 

характеризують дилерську діяльність як різновид підприємницької діяльності. 

Дилерська діяльність може здійснюватися на різних ринках, відповідно 

отримує характерні риси такого ринку. Законодавство України не містить визначення 

поняття дилерська діяльність щодо окремих видів товарних ринків. В ряді НПА 

наявне визначення поняття дилер. Вважаємо, що можна здійснити доктринальне 

тлумачення поняття дилерська діяльність на основі легальних визначень поняття 

дилер. 

Поняття дилер передбачене в ЗУ «Про захист прав покупців 

сільськогосподарських машин» [103] (ст.1) та ПКУ [59] (ч. 2 ст. 210). Виходячи з 

аналізу легального визначення «дилера», дилерську діяльність за ЗУ «Про захист 

прав покупців сільськогосподарських машин» можна розглядати як діяльність по 

закупівлі машин для їх наступного перепродажу та надання послуг з технічного 

сервісу фізичною або юридичною особою. Відповідно до ч. 2 ст. 210 ПКУ дилерську 

діяльність можна визначити наступним чином: набуття на підставі цивільно-

правових договорів, у тому числі шляхом ввезення на митну територію України 

культурних цінностей з метою їх подальшого перепродажу. 

Якщо проаналізувати визначення дилера за ПКУ, то воно має ряд недоліків. 

Правовий титул, на якому дилер володіє товаром є право власності, право власності 

суб’єкт підприємницької діяльності може набути шляхом укладання цивільно-

правових (господарсько-правових) договорів. До підстав набуття права власності на 

товар можна віднести: внесення засновником майна до статутного капіталу 

товариства, купівля-продаж, бартер, поставка, позичка тощо. Однак ні цивільне, ні 

господарське законодавство не містить такої підстави для набуття права власності на 



товар як ввезення на митну територію України. Очевидно, що зазначене 

формулювання, вміщене в ч. 2 ст. 210 ПКУ, необхідне для оподаткування прибутку 

дилера, але з господарсько-правової точки зору воно є спірним. Використання 

формулювання «платник податку, який придбаває (набуває за іншими цивільно-

правовими договорами), у тому числі шляхом ввезення на митну територію України» 

можна тлумачити так, що законодавець ввезення на митну територію України 

ставить в один ряд з підставами набуття права власності за цивільними договорами. 

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦКУ: право власності набувається на підставах, що не 

заборонені законом, зокрема із правочинів. Однак, переміщення товару можна 

розглядати тільки як одну зі складових права власності – права володіння, тому саме 

по собі володіння не можна прирівнювати до права власності. З аналізу ч. 2 ст. 210 

ПКУ слідує, що володіння товаром для дилера прирівнюється до права власності, що 

є неправильним. Ще одна неточність, яка вміщена в дане визначення: «незалежно від 

мети та цілей їх ввезення, з метою їх подальшого перепродажу», очевидна 

суперечність в самому визначенні – незалежно від мети, але з метою. Мета дилера – 

це перепродаж, а тому будь-яка інша мета матиме другорядний характер, і для 

органів податкового контролю значення не має. Пропонуємо таку редакцію ч. 2 ст. 

210 ПКУ: Дилер – платник податку, який ввозить на митну територію України 

культурні цінності з метою подальшого перепродажу. Дилер діє від власного імені, 

незалежно від того, діє така особа за свій рахунок, або за рахунок іншої особи за 

винагороду. 

 Представники юридичної науки пропонують свої визначення дилерської 

діяльності. В. В. Хахулін під дилерською діяльністю розуміє діяльність учасника 

бізнесу, агента дилерської мережі фірми-виробника – фізичної чи юридичної особи, 

який закуповує продукцію оптом і продає вроздріб або меншими партіями на 

регіональних ринках як дистриб’ютор. Дилерську діяльність на біржі, В. В. Хахулін, 

розглядає як здійснення біржових операцій з цінними паперами членом фондової 

біржі. Дилерська діяльність на фондовій біржі полягає в купівлі цінних паперів для 

дальшого перепродажу третім особам з метою отримання прибутку, утвореного за 

рахунок різниці між курсам придбання і реалізації. Дилери можуть укладати 



правочини з брокерами, іншими дилерами, але не мають права виконувати функції 

брокерів й укладати правочини безпосередньо з клієнтурою [28, с. 178]. Щодо 

визначення дилерської діяльності на товарному ринку, то запропоноване 

В. В. Хахуліним визначення може бути сприйнято частово: дилер не є агентом 

виробника. Дилерська діяльність може поєднуватися з агентською діяльністю, але це 

самостійні, різні види господарської діяльності. Агент – посередник, який діє від 

імені і за рахунок суб'єкта, якого він представляє. Дилер – самостійний суб’єкт 

господарських відносин, який діє від свого імені. Розкривати поняття дилерська 

діяльність через агентську діяльність невірно. 

 І. С. Чиж визначає дилерську діяльність як здійснення цивільно-правових угод 

щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки 

новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім 

особам, при цьому дилером є уповноважена фізична особа брокерської контори, або 

учасник торговельно-інформаційної системи [52, с. 104]. Зазначене визначення 

стосується тільки дилерської діяльності на фондовому ринку та не розкриває змісту 

дилерської діяльності на товарному ринку. В той же час, зазначене визначення 

містить всі істотні елементи, які характеризують дилерську діяльність. Що 

стосується суб’єктного складу, а саме хто виступає дилером на фондовій біржі, 

зазначене визначення містить недолік. Відповідно до ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про цінні папери 

та фондовий ринок» торговець   цінними   паперами   може   провадити   дилерську 

діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не 

менш як 500 тисяч гривень. Біржовий дилер на фондовому ринку в Україні – це 

суб’єкт господарювання, створений у формі акціонерного товариства, товариства з 

додатковою відповідальністю, що здійснює торгівлю цінними паперами від свого 

імені, за власні кошти з метою інвестування в цінні папери, виступаючи як 

вигодонабувач. 

 Р. А. Майданик під дилерською діяльністю розуміє купівлю-продаж, що 

здійснюється не під умовою (відкладальною чи скасувальною), а під зустрічне 

зобов’язання дилера (покупця) здійснювати послуги з просування такого чи 

аналогічних товарів на відповідному ринку [60, с. 324]. Запропоноване визначення 



вдало підходить для характеристики дилерської діяльності на товарному ринку. 

Вказане визначення розкриває зміст дилерської діяльності через зв'язок з торговою 

діяльністю. Як зазначає сам автор: «Виробники та оптові продавці, зацікавлені у 

стабільному продажі товарів, вдаються до надання пільгових умов покупцю 

(зниження продажної ціни, безоплатне надання послуг післягарантійного 

обслуговування тощо) під зобов’язання оптових покупців (дилерів) надавати 

рекламні, інформаційні, сервісні (ремонтні, консультаційні тощо) послуги з 

просування до продажу поставлених і майбутніх товарів» [60, с. 324]. Однак, 

вважаємо, що використання формулювання «надання послуг» не завжди повністю 

відповідає правовій природі дилерської діяльності. Надання послуг передбачає 

вчинення дій в інтересах клієнта, в той час як діяльність дилера здійснюється в 

першу чергу у своїх інтересах. Зобов’язання дилера надавати послуги з просування 

товару виробника може міститися в дилерському договорі, або бути наслідком 

корпоративних прав виробника щодо дилера, наприклад, створення виробником 

окремої юридичної особи – дилера, мета здійснення діяльності дилера – просування 

товару виробника на певній території. 

 На думку, С. М. Бервено, дилерська діяльність представляє собою економічне 

посередництво, спрямоване на реалізацію товарів та/або послуг між підприємцями-

продуцентами і оптовими торговцями або між оптовими і роздрібними торговцями, а 

також між зазначеними підприємцями та індивідуальними покупцями (споживачами) 

товарів та/або послуг [61, с. 108]. Визначення розкриває зміст дилерської діяльності 

на товарному ринку. В той же час воно містить такі елементи, на які не звертали 

увагу інші науковці. С. М. Бервено робить акцент на тому, що дилерська діяльність 

представляє собою посередництво з економічної точки зору, а суб’єктний склад 

дилерських правовідносин має другорядне значення. Тобто, основний акцент 

робиться на тому, що дилер виступає посередником, а між ким саме – виробником та 

споживачами, чи між оптовими і роздрібними торговцями – питання другорядне. 

 Для того, щоб сформувати цілісне уявлення про дилерську діяльність як 

різновид підприємницької діяльності необхідно також виокремити ознаки, які для неї 

характерні. Такими ознаками можна вважати: 



 1. Багатофункціональний характер дилерської діяльності. Зазначена ознака 

полягає в тому, що дилерська діяльність здійснюється на ринку товарів, а також на 

фінансовому ринку (товарний ринок і фінансовий ринок). Може здійснюватися на 

біржовому та позабіржовому ринках. Вказана ознака тісно пов’язана з такою 

ознакою господарської діяльності як сфера здійснення – сфера суспільного 

виробництва. Багатофункціональність дилерської діяльності, на нашу думку, 

конкретизує загальну ознаку. Багатофункціональний характер дилерської діяльності 

вирізняє зазначену діяльність серед інших видів підприємницької діяльності. Може 

бути як основним так і допоміжним видом господарської діяльності. 

 2. Економіко-логістичний характер. Дилерська діяльність є господарсько-

торговельною діяльністю. Придбані за правилами купівлі-продажу товари дилер 

реалізує на ринку, діє при цьому на власний ризик. Сутність посередництва в 

дилерській діяльності полягає в тому, що виступаючи власником товару дилер такий 

товар придбаває не для власного споживання, а для подальшого перепродажу. Дилер 

є сполучною ланкою між виробниками та споживачами. Дилерська діяльність є 

посередницькою, але тільки з економічної точки зору. 

 3. Правовий титул майна (товару) – право власності. Дилер набуває товар у 

власність від виробника, постачальника. Оплата за товар може здійснюватися за 

власні, або залучені (кредитні) кошти. Оплата за поставлений дилеру товар може 

здійснюватися на умовах відстрочки, або розстрочки оплати. До дилера від 

виробника, постачальника переходять всі ризики, що випливають з права власності. 

Укладаючи договори купівлі-продажу з кінцевими споживачами дилер виступає 

власником товарів, які ним реалізуються. 

4. Дилерська діяльність здійснюється дилером від власного імені. Дилер не є 

представником виробника, чи постачальника. В той же час дилерська діяльність 

може поєднуватися з представницькою діяльністю. 

 5. Товар набувається у власність дилером з метою перепродажу. Перепродаж 

часто здійснюється вроздріб, або меншими партіями. 

 6. Дилерська діяльність включає в себе інвестиційні операції. 



 7. Для дилерської діяльності на ринку товарів характерною є передача прав 

інтелектуальної власності разом з правом власності на товар. Об’єкти права 

інтелектуальної власності передаються дилеру з обмеженням права передачі третім 

особам і необхідні, як правило, для гарантійного обслуговування, ремонту товарів, 

які дилер просуває на ринку. Зазначена ознака характерна саме для дилерської 

діяльності на товарному ринку. 

 8. Прив’язка до території здійснення дилерської діяльності. Дилерська 

діяльність на товарному ринку здійснюється за територіальним принципом. 

Дилерська діяльність передбачає створення дилерської мережі на визначеній 

території для реалізації товару виробника. Дилерська мережа створюється для 

перевезення, зберігання та доставки товару до місцезнаходження покупців. 

В зазначеному підрозділі нами визначено ознаки, які характерні для дилерської 

діяльності як виду підприємницької діяльності, проаналізовано ознаки, які виділяють 

дилерську діяльність серед інших видів підприємницької діяльності. Дослідивши 

бачення інших правознавців, в тому числі: С. М. Бервено, Р. А. Майданика, 

В. В. Хахуліна, І. С. Чижа, пропонуємо авторське визначення дилерської діяльності 

– підприємницька діяльність, що здійснюється суб’єктом господарювання та 

полягає в отриманні дилером від контрагента на платній основі сукупності 

майнових та немайнових прав на визначене майно з метою подальшого перепродажу 

такого майна та надання додаткових послуг.  

Дилерська діяльність на товарному ринку – підприємницька діяльність, що 

полягає у придбанні дилером у виробника (постачальника) групи товарів та окремих 

майнових, немайновий прав на такі товари з метою їх подальшої роздрібної 

реалізації на обумовленій території, на умовах, визначених дилерським договором. 

Дилерська діяльність здійснюється самостійно з метою отримання прибутку та 

задоволення попиту споживачів на певну групу товарів та надання послуг на певній 

території. Суміжною до дилерської діяльності є дистриб’юторська діяльність. 

Дилерська діяльність на товарному ринку в Україні не підлягає ліцензуванню. 

Дилерська діяльність на фінансовому ринку – підприємницька діяльність, що 

полягає в торговельній діяльності фінансовими інструментами та фінансовими 



послугами. Дилерська діяльність на окремих фінансових ринках підлягає 

ліцензуванню. Дилер на фондовому ринку – суб’єкт господарювання, створений у 

формі акціонерного товариства, товариства з додатковою відповідальністю, що 

здійснює торгівлю цінними паперами від свого імені, за власні кошти з метою 

інвестування в цінні папери, виступаючи як вигодонабувач.  



1.3. Форми здійснення дилерської діяльності 

Ринок товарів і послуг є сферою, що перманентно зазнає перетворень та 

стимулює створення, розвиток і функціонування суб’єктів господарювання. 

Здійснення такими учасниками відносин своїх функцій можливо за умови 

належного і пропорційного розподілу їх повноважень на ринку. Дилери виступають 

повноцінними учасниками таких відносин, а, отже, беруть участь у формуванні 

ринкового середовища, що є прийнятним для купівлі-продажу, обміну товарів і 

надання послуг. 

Поняття дилерської діяльності тісно пов’язане з формами здійснення 

останньої, адже суб’єкт потрапляє на ринок і продукує свій попит та/або пропозицію 

і таким чином створює умови для подальшого свого функціонування. Дилерська 

діяльність як різновид господарської діяльності передбачає множинність форм свого 

прояву, що справляє, на наш погляд, позитивний ефект на економічний добробут 

держави. Тенденції глобалізації, комп’ютеризації, спеціалізації створюють умови 

для інтеграції дилерської діяльності і вдосконалення форм її здійснення. 

Для повного і всебічного дослідження форм здійснення дилерської діяльності 

необхідним є визначення змісту поняття «форма». У тлумачному та філософському 

словниках української мови дане поняття розглядається як: 1) обриси, контури, 

зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд; 2) шаблон, за 

допомогою якого чомусь надають зовнішній вираз; 3) тип, будова, спосіб організації 

чогось, зовнішній вияв якогось явища, пов’язаний з його сутністю і вмістом [62, 

с. 617–619]; 4) структура, спосіб побудови думки [63, c. 1543]; 5) спосіб існування 

змісту, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз; 6) спосіб 

здійснення, виявлення якоїсь дії [64, c. 724] тощо. Відтак, можна стверджувати, що 

форма – це прояв певного предмету чи явища, що повинен відображати його суть і 

слугувати інструментом його організації. 

У Юридичній енциклопедії юридичне розуміння поняття «форма» (лат. forma 

– вигляд, зовнішність, устрій, різновид) розглядається у наступних значеннях: 1) 

зовнішній вигляд, обрис речі, дії тощо або зовнішній вираз певного змісту; 2) устрій, 

вид, тип, структура відповідних суспільних (соціальних, економічних, правових, 



організаційних тощо) утворень або процесів (наприклад, управління, судочинства, 

оплати, обміну), а також порядок чогось [65, с. 429]. О. Г. Остапенко вказує, що 

організаційно-правову форму можна визначити як обраний власником юридичний 

спосіб організації керування (управління) його майном в порядку і на умовах, 

встановлених законом, що відображає правосуб’єктність, правове положення майна 

та спеціалізацію суб’єкта, що певним чином обумовлює порядок створення та 

припинення суб`єкта, а також положення його засновників чи власників [66, с. 5]. 

Однак, організаційно-правова форма стосується не діяльності (договірна / не 

договірна діяльність), а безпосередньо статусу дилера (наприклад, акціонерне 

товариство, товариство з додатковою відповідальністю), тож в цілому в межах 

нашого дослідження ми вважаємо, що організаційно-правова форма суб’єкта 

дилерської діяльності в цілому впливає на визначення професійної спрямованості 

дилера та його правосуб’єктності, однак не є формою здійснення дилерської 

діяльності. 

 Отже, з наведеного слідує, що форма здійснення будь-якої господарської 

діяльності – це спосіб зовнішнього вираження цієї діяльності через її суть, засоби, 

інструменти, що обумовлює порядок створення, зміни правового статусу та 

припинення суб’єкта діяльності, набуття ним прав та обов’язків, а також правове 

становище його засновників (учасників). 

Натомість, характеризуючи форми здійснення саме дилерської діяльності, 

можемо стверджувати, що досліджуване поняття набуває специфічних ознак, які 

характерні власне для дилерської діяльності як господарської підприємницької в 

цілому та для кожної форми такої діяльності конкретно. 

А тому, з урахуванням визначеного нами поняття дилерська діяльність, форма 

господарської діяльності вважаємо, що форма здійснення дилерської діяльності – 

спосіб її зовнішнього вираження, що відображає підприємницький, економіко-

логістичний, вартісний характер такої діяльності, спеціалізацію суб’єктів 

дилерської діяльності, правовий титул їх майна та правове становище їх 

засновників (учасників). 



Класифікація форм дилерської діяльності є настільки ж різноманітною, 

наскільки різноманітний ринок здійснення дилерської діяльності. Наразі в Україні 

відсутня законодавчо визначена спеціалізація дилерів як професійних учасників 

ринку фінансових послуг, фондового ринку, ринку товарів. Однак, викладене не 

означає, що форми дилерської діяльності неможливо універсалізувати, швидше за 

все – навпаки, такі форми можна узагальнити для більшості видів дилерської 

діяльності, що дозволить уникнути надмірного дублювання видів дилерської 

діяльності та охарактеризує функції дилера в цілому. 

Так, Є. С. Шустерман визначає «організаційно-економічні форми дилерської 

діяльності» і по-суті відносить до наступних: 1) формування дилерських мереж; 2) 

торгове посередництво (договірні форми); 3) сервісне обслуговування [67, с. 17]. 

Зазначимо, що правова природа форм здійснення дилерської діяльності повинна 

бути пов’язана з її економічним змістом, а тому ця класифікація може слугувати 

однією з основ виокремлення юридичної класифікації форм здійснення дилерської 

діяльності із застереженням, що дилерська діяльність є економічним 

посередництвом. 

С. В. Герасимова вважає, що організаційно-правовими формами фінансових 

посередників, до прикладу, є державна, акціонерна, приватна. Водночас, зазначені 

організаційно-правові форми фінансових посередників, на думку автора, 

групуються за наступними ознаками: 1) установи, що приймають внески у депозити 

(банки); 2) установи, що займаються договірними заощадженнями (пенсійні фонди, 

страхові компанії); 3) інші інвестиційні фонди (пайові трастові фонди, інвестиційні 

трастові фонди тощо) [68, с. 106]. Як бачимо, автор взяла за основу для такої 

класифікації форми власності та види діяльності фінансових посередників в 

комплексі. Однак, такі критерії є дещо розрізненими, оскільки станом на сьогодні 

акціонерна форма також частково відноситься до приватної і до державної форм, а 

тому окремо виділятися поряд з цими формами, на нашу думку, не може. 

В. С. Щербина вказує, що господарсько-торговельна діяльність може вестися 

суб’єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і 

збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське 



харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне 

посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність із 

забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері обігу [8, с. 6–7]. 

Варто зазначити, що господарсько-торговельна діяльність співвідноситься з 

дилерською діяльністю як родове і видове поняття. Дилерська діяльність, по своїй 

суті, є одним з видів господарсько-торговельної діяльності, отже наявне підґрунтя 

для класифікації форм здійснення дилерської діяльності за критерієм 

співвідношення торговельної та допоміжної складової. 

Так, за вказаним критерієм можна виокремити такі форми здійснення 

дилерської діяльності: 1) комерційна дилерська діяльність із реалізації 

товарів/послуг; 2) комерційна дилерська діяльність із забезпечення реалізації 

товарів/послуг, що включає: а) сервісне обслуговування, б) гарантійний ремонт, в) 

надання консультацій, роз’яснень, г) прийняття і надання відповідей на претензії та 

побажання споживачів; 3) змішана дилерська діяльність (поєднання комерційної 

діяльності із реалізації і забезпечення реалізації товарів/послуг). 

Зауважимо, що прикладом втілення такої форми здійснення дилерської 

діяльності як «комерційна дилерська діяльність із забезпечення реалізації 

товарів/послуг» є, зокрема, прийняття і надання відповідей на претензії та 

побажання споживачів. Зокрема, відома марка кремів «FLORENA» належить 

суб’єкту господарювання – «Байєрсдорф Мануфактчуринг», Німеччина. В той же 

час імпортером цієї групи товарів в Україні виступає ТОВ «Байєерсдорф Україна», 

яка приймає на ім’я «Байєрсдорф Мануфактчуринг» і направляє відповіді на 

претензії і побажання споживачів. Останнє, на наш погляд, свідчить про виконання 

ТОВ «Байєерсдорф Україна» функцій дилера відносно виробника, оскільки 

фактично забезпечує реалізацію вказаних кремів на товарному ринку України [69, 

с. 183]. 

Дилерська діяльність може бути також класифікована за критерієм правового 

зв’язку дилера та виробника. Позиціонування продавця на ринку як офіційного 

дилера здійснюється з рекламною метою для того, щоб посилити довіру покупців до 

такого дилера. За вказаним критерієм форми здійснення дилерської діяльності 



можливо класифікувати на наступні: 1) дилерство (між дилером і виробником наявні 

договірні відносини, в силу яких дилер іменує себе у відносинах зі споживачем та 

всіма підприємствами, установами і організаціями «дилером», «офіційним дилером»  

виробника, однак діє на свій ризик, від свого імені та за свій рахунок). В таких 

випадках дилер і виробник можуть додатково укласти договір комерційного 

посередництва, комерційної концесії (франчайзингу). Дилер рекламує товари 

заводу-виробника. Наприклад, ТОВ «ДОЛИНА» є дилером таких марок техніки як 

«LiuGong», «Bobcat», «Shantui», «Shaanxi», «Terex», «Hyundai», «Forway», ВАТ 

«Автоспецобладнання», ЧПТУП «Віттехстроймаш», ТОВ «Шадринський 

машинобудівний завод», ПАТ «Агромашхолдинг»; 2) фактичні (неофіційні) дилери 

(звичайні продавці, які не перебувають у договірних відносинах із заводом, однак 

можуть перебувати під контролем виробника або спекулювати на цінах товару). 

Зауважимо, що в такому випадку неофіційних дилерів не можна вважати в 

повному їх розумінні «дилерами». Дилерами в цьому випадку виступають лише ті з 

них, хто пов’язаний корпоративними або іншими правовими зв’язками з 

виробником товару. В той же час, неофіційні дилери тому і є такими, адже для 

захоплення більшого сегменту ринку виробник може здійснювати штучну 

концентрацію за допомогою так званих «неофіційних дилерів». Для «неофіційних 

дилерів» характерним є відсутність договірних відносин безпосередньо з 

виробником, такі дилери можуть бути учасниками дилерської мережі «офіційних 

дилерів». 

З позицій маркетингу, до основних форм дилерства відносять: 1) 

спеціалізовану торгівлю (вузький асортимент спеціального товару); 2) торгівлю зі 

змішаним асортиментом (універсальну торгівлю великим асортиментом товарів); 3) 

установку, монтаж обладнання на замовлення клієнта; 4) ремонт і сервісне 

обслуговування клієнтів [70, с. 255]. 

Пропонуємо універсальну класифікацію форм здійснення дилерської 

діяльності за критерієм підстави виникнення дилерських правовідносин. За 

визначеним критерієм, на наш погляд, варто класифікувати досліджувані форми 

здійснення дилерської діяльності на: 1) договірна (за дилерським договором, 



договором про співробітництво, договором комерційної концесії, 

дистриб’юторським договором, поставки тощо – детальніше див. п. 2.3 Дисертації);  

2) корпоративна (створення товариства для управління процесами забезпечення 

реалізації товарів виробника, формування групи дочірніх компаній материнською, 

при цьому кінцевим бенефіціаром виступає власник виробника); 3) змішана 

(поєднання елементів договірної та корпоративної форми). 

Зауважимо, що відносини дилерства у договірній формі регулюються 

положеннями ГКУ та ЦКУ. Дилерські договори відносяться до так званих 

непоіменованих договорів, які породжують цивільні права та обов'язки на підставі 

ч. 1 ст. 6 ЦКУ (договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але 

відповідає його загальним засадам) [71]. Щодо договірної форми здійснення 

дилерської діяльності актуальною є постанова ВГСУ від 26.09.2012 у справі 

№5006/20/8/2012 [72].  

ТОВ «А» (позивач) звернулося до ТОВ «Б» (відповідач) про визнання 

недійсними окремих пунктів дилерського договору. Господарськими судами 

попередніх інстанцій встановлено, що відповідно до умов цього договору 

постачальник зобов’язується передати, а дилер прийняти права та обов'язки з 

розповсюдження на території України продукції постачальника. Крім цього, 

передбачено, що постачальник зобов'язується виготовити і передати у власність 

дилера, а дилер приймати і оплачувати отриману продукцію в порядку і на умовах, 

передбачених цим договором. Розділом 4 спірного дилерського договору 

передбачені зобов’язання дилера, до яких, зокрема, відносяться: зобов’язання по 

розповсюдженню продукції постачальника на території, визначеної в договорі; 

сприяння збільшенню обсягів продажу продукції постачальника; зобов’язання 

провадити самостійно і за власний рахунок пошук покупців на продукцію; 

здійснювати від свого імені і за свій рахунок купівлю продукції та її реалізацію 

споживачам. Розділом 5 дилерського договору передбачені зобов’язання 

відповідача, зокрема, постачальник передає дилеру право бути представником 

продукції на території, зазначеної в договорі. Відповідно до п. 5.2 дилерського 

договору, постачальник не займається самостійним збутом продукції на території 



діяльності дилера, зазначеної в договорі. У разі звернення безпосередньо до 

постачальника потенційних покупців, розташованих на території діяльності дилера, 

постачальник не веде з ними переговори безпосередньо і не укладає з ними 

договори, а направляє їх до дилера для ведення переговорів і укладення договорів. 

Пункт 5.3 дилерського договору передбачає, що постачальник зобов'язується більше 

ні з ким не укладати дилерські договори про просування продукції постачальника на 

території діяльності дилера. 

В обгрунтуванні позову позивач з посиланням на ст. 207 ЦКУ, вважає, що 

спірні пункти дилерського договору суперечать статтям 29, 30, 32, 34 ЦКУ та ст. 10 

ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». Крім того, наполягає на тому, що 

керівник товариства не вправі підписувати договір і укладати будь-яку угоду, яка не 

відповідає Статуту товариства та позбавляє позивача можливості вільно 

здійснювати, без будь-яких обмежень, основні види економічної діяльності. 

ВГСУ вказав, що доводи заявника про те, що відповідач виступає як 

представник, тобто дилерський договір містить ознаки, крім договору поставки, 

інституту представництва, безпідставні, оскільки, відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 ЦКУ, 

представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) 

зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 

представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від 

власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо 

можливих у майбутньому угод. В той же час, спірний дилерський договір чітко 

зазначає, що дилер здійснює від свого імені і за свій рахунок як купівлю продукції (в 

контексті п. 2.1 договору отримує права та обов'язки на отриману продукцію), так і 

її реалізацію (п. 4.3 договору). 

ВГСУ окремо відзначив, що коло договорів, які мають право укладати 

суб'єкти господарювання, не визначається якимось вичерпним переліком і не 

обмежується лише тими угодами, які випливають з основного змісту їх діяльності. 

Отже, недійсними за вказаною в ч. 1 ст. 207 ЦКУ повинні визнаватися лише ті 

угоди, які прямо суперечать цілям юридичної особи, зазначеним у законі, який 



регулює його діяльність, або в установчих документах. Касаційну скаргу було 

відхилено. 

Щодо поєднання дилерської діяльності з агентською діяльністю, у вказаній 

постанові ВГСУ не знайшов порушення законодавства в частині порушення ст. 29, 

30, 32, 34 ЦКУ та ст. 10 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». На нашу 

думку, дилерська діяльність та діяльність агента є принципово різними видами 

господарської діяльності і повинні регулюватися різними договорами. Для того, щоб 

розмежувати повноваження суб’єкта господарювання як агента та дилера, такі 

повноваження необхідно закріплювати в різних договорах. ВГСУ прийшов до 

висновку, що здійснення одним суб’єктом господарювання функцій дилера та агента 

не може тлумачитися як обмеження права виробника на здійснення господарської 

діяльності на території діяльності дилера. 

Ст. 299 ГКУ регулює відносини з приводу немонопольних і монопольних 

агентських відносин. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право 

довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це 

агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво також для інших 

суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний 

агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент. У 

разі встановлення за договором монопольних агентських відносин вищенаведене 

забороняється. 

Зазначимо, що договірній формі здійснення дилерської діяльності характерні 

певні особливості. Такою особливістю може бути вимога про ексклюзивність 

договорів. З цього приводу Говард П. Марвел зазначає, що виключне дилерство 

можна визначити як вимогу, яка передбачається договором, котра зобов’язує 

підприємства роздрібної та оптової торгівлі не продавати вироби конкуруючих 

виробників [73, с. 367]. Річард Познер відносив ці договори до тих, які обмежують 

розповсюдження товарів і вказував, що виключне дилерство відрізняється тим, що 

не тягне за собою обмеження конкуренції між дилерами, які пропонують товари 

певної визначеної марки [74, c. 4]. Однак, Л. Престон вважає, що хоча в цілому не 

вважається, що ексклюзивні договори можуть призвести до негативних наслідків, 



однак екслюзивне дилерство може стати засобом встановлення бар’єру на вхід у 

галузь конкуруючих виробників [75, с. 245]. 

З наведеного слідує, що ексклюзивність є характерною особливістю, що 

властива переважно договорам у сфері дилерської діяльності, адже тільки так 

виробник убезпечує себе від зловживання дилером своїм становищем на ринку і 

правом з розповсюдження товарів чи послуг, якими він наділений в силу положень 

договору. Проте трапляються і випадки, в силу яких дилер також висуває вимогу 

ексклюзивності до виробника. Зокрема, у договорі може бути визначено положення, 

за якими: 1) виробник може продавати товари дилерам усіх держав, окрім 

визначеного переліку держав, куди реалізовує товари/послуги конкретний дилер; 2) 

виробник може мати необмежену кількість дилерів, проте тільки на одного дилера 

покладаються обов’язки з гарантійного обслуговування товару, забезпечення 

сервісного обслуговування споживачів; 3) виробник розподіляє групи товарів серед 

своїх дилерів, проте ці дилери не можуть купувати-продавати ці товари один 

одному. 

Деякі з цих операцій можуть бути розцінені контролюючими органами як 

обмеження конкуренції на ринку. Останнім часом в господарському праві України 

почала формуватися теорія єдиного антимонопольно-конкурентного права, або 

конкурентного права в широкому розумінні, згідно з якою недобросовісні 

конкурентні дії розглядаються як порушення порядку конкуренції, що є «складовою 

частиною більш широкого поняття – суспільного господарського порядку» [76, с. 7; 

77, с. 37–38]. Правовий захист від недобросовісної конкуренції (або конкурентне 

право у вузькому розумінні) має на меті забезпечити її правомірну форму, захищає 

як інтереси окремих суб'єктів господарювання, так і суспільство в цілому від 

неправомірних засобів конкуренції. Отже, виробник і дилери виступають окремими 

господарюючими суб’єктами, а тому обмеження їх господарської діяльності 

трактується як завдання шкоди суспільному господарському порядку. 

Особливістю договірної форми здійснення дилерської діяльності є її тривалий, 

системний характер. Зазвичай відносини дилера і виробника є стабільними за умови 

стабільності ринкового становища, наявності прибутку та вигідних для обох умов 



співробітництва. При цьому дилери націлені на реалізацію товару кінцевому 

споживачу, вони створюють середовище, за якого не є посередниками у 

юридичному розумінні, а розглядаються як посередники з продажу товару і 

виступають самостійними юридичними особами [78]. Таким чином, тривалість 

відносин виробника і дилера обумовлена договірною формою здійснення дилерської 

діяльності, яка, в свою чергу, обумовлює і тривалість відносин дилера та споживача. 

Ще однією особливістю договірної форми здійснення дилерської діяльності є 

її репрезентативний характер. Мається на увазі, що дилер, поряд з тим, що виступає 

від свого імені, в своїх інтересах, однак поряд із цим забезпечує і інтереси 

виробника у рекламі, страхуванні, отриманні прибутку і розповсюдженні його 

товарів/послуг. Тобто, дилер виступає репрезентатором виробника на ринку товарів 

і послуг, однак не є представником в юридичному розумінні. Л. Костенко вважає, 

що перевагами репрезентативності дилером/дистриб’ютором виробника є вихід на 

нові ринки збуту; забезпечення реклами свого товару в регіоні, де знаходиться 

дистриб’ютор; можливість отримати плату за товар відразу ж після його поставки 

(на відміну від консигнації); виключає ризик збитків і псування товару на території 

іншої країни (якщо дистриб’ютор – іноземна фірма), оскільки право власності на 

товар переходить до дистриб’ютора відразу ж після його придбання [79, с. 104–105]. 

Репрезентативна діяльність дилера пов’язана нерозривно з договірною 

формою, оскільки через договори у сфері дилерської діяльності реалізується певною 

мірою представницька діяльність дилера, його відповідальність перед виробником 

та споживачем за професійне виконання своїх функцій. Через репрезентативну 

діяльність дилера реалізується інтерес дилера в широкому розумінні, дилер 

представляє на ринку товар виробника. 

Отже, репрезентативна діяльність дилера пов’язана із договірними засадами 

його взаємодії із виробником і споживачем, проте залежить від самого виробника, 

який і уповноважує дилера на репрезентацію у певних, визначених договором 

межах. 



Таким чином, договірній формі здійснення дилерської діяльності властиві такі 

ознаки: 1) ексклюзивний характер договорів; 2) тривалий характер здійснення 

дилерської діяльності; 3) репрезентативний характер. 

Наступною формою здійснення дилерської діяльності за критерієм підстави 

виникнення дилерських правовідносин є корпоративна форма. Розглядаючи 

корпоративну форму здійснення дилерської діяльності зазначимо, що 

корпоративний означає «вузькогруповий», «відособлений», «характерний для 

корпорації» [80, c. 300]. Корпоративна форма здійснення дилерської діяльності 

пов'язана із реалізацією корпоративних прав виробника у відносинах з дилером, їх 

обсягом та межами здійснення. 

В об’єктивному розумінні корпоративне право може бути визначено як 

система правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку 

з набуттям, здійсненням, захистом та припиненням корпоративних прав у 

суб’єктивному розумінні. 

Щодо суб’єктивного розуміння корпоративних прав у господарсько-

правовому аспекті єдиної думки серед науковців немає, що дає підстави зробити 

висновок про розширене тлумачення змісту корпоративних прав. Так, О. Р. Кібенко, 

розглядає корпоративне право в суб’єктивному значенні як «право осіб вступати в 

об'єднання, створюючи тим самим нового суб’єкта права; право особи, що виникає з 

її членства (участі) у тій чи іншій корпорації» [81, c. 14–15]. В. А. Васильєва вважає, 

що корпоративне право в суб’єктивному розумінні – це право особи, об’єднуючи 

зусилля та капітал, стати учасником корпорації (юридичної особи). Всі інші 

суб’єктивні права учасника, що витікають із його членства в тій чи іншій 

організації, є похідними і розкриваються через поняття змісту корпоративного права 

[82, c. 10]. 

У межах даного дослідження корпоративне право розглядається в його 

суб’єктивному розумінні на основі поєднання двох наведених позицій і тлумачиться 

як право особи на участь у юридичній особі з повноваженнями, які вона реалізовує в 

порядку і спосіб, передбаченими законодавством та статутними документами. 



Створення юридичної особи виробником для здійснення дилерської діяльності 

є однією з форм здійснення такої діяльності. Це пов’язано із сприятливими для 

самого виробника умовами: 1) повний контроль над дилером, господарський 

контроль у правових відносинах з ним; 2) поширення продукції виробника; 3) 

рекламна діяльність дилера дозволяє виробнику залучати більше споживачів 

продукції; 4) дилер діє екстериторіально, що скорочує витрати виробника на 

управління процесами збуту і сервісного обслуговування тощо. Найчастіше такі 

дилери створюються шляхом заснування нової юридичної особи, засновником якої 

виступає виробник (материнська компанія). 

Бернард Блек зазначає, що, як правило, материнська компанія не несе 

відповідальності за свої дії у відношенні дочірнього підприємства. Існують деякі 

винятки у випадку, якщо дочірнє підприємство знаходиться під впливом і 

контролем материнського, коли суди можуть зняти «корпоративний захист» і 

визнати материнську компанію відповідальною за зобов’язаннями дочірнього 

підприємства, якщо останнє є неплатоспроможним [83, c. 193]. Однак, в Україні 

суди не покладають на материнські компанії зобов’язання дочірніх підприємств, 

чим і вигідні такі дилерські відносини для виробника. Зважаючи на те, що в межах 

досліджуваної корпоративної форми дилер і виробник є самостійними та 

незалежними юридичними особами для виробника вигідно у випадку наявності 

значної суми боргів на його юридичній особі ліквідуватися через процедуру 

банкрутства, а всі активи переоформити на свого «дилера», таким чином 

продовжуючи здійснювати свою діяльність. Обладнання виробник може списати із 

балансу або ж передати його за договором своєму дилеру. Наприклад, у ТОВ 

«ЄВРОЛАБ» засновником виступає та ж особа, що є засновником ТОВ «Сіті Інвест 

Сервіс». Останнє товариство є виробником медичного обладнання і поставляє його 

саме через ТОВ «ЄВРОЛАБ», проте договори стосовно здійснення управління 

господарською діяльністю укладаються від імені виробника, що свідчить про 

існування корпоративної форми здійснення дилерської діяльності у вигляді нового 

товариства [84]. 



Ще однією корпоративною формою здійснення дилерської діяльності є 

формування групи дилерів самим виробником або ж у складі своєї юридичної особи, 

або ж шляхом створення господарського об’єднання (корпорації, асоціації тощо). 

Станом на сьогодні реалізація такої форми на практиці ускладнюється 

впровадженням обов’язку для юридичних осіб визначати кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) юридичної особи. 

ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» [85] 

було внесено зміни до ГКУ і передбачено обов’язок юридичних осіб визначати і 

подавати державному реєстратору відомості про кінцевого бенефіціарного власника 

або про його відсутність. Кінцевий бенефіціарний  власник (контролер)  є фізична 

особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати 

вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність юридичної особи 

безпосередньо або через інших осіб. Вплив здійснюється, зокрема, шляхом 

реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, 

права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також 

вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської 

діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління. Кінцевим бенефіціарним  власником (контролером) також є особа, яка 

має можливість впливати шляхом прямого або опосередкованого володіння однією 

особою самостійно, або разом з пов’язаними фізичними та/або юридичними 

особами часткою в юридичній особі в розмірі понад 25 % статутного капіталу, або 

право голосу в юридичній особі. 

Зауважимо, що фізичною особою – кінцевим бенефіціарним  власником 

(контролером) юридичної особи не може бути особа, яка має формальне право на 25 

чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 

агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки 

посередником щодо такого права. 

ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 



(контролера) юридичної особи» [86] передбачено, що до реєстраційної картки на 

проведення державної реєстрації юридичної особи включається інформація про 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників 

(контролерів)) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) (бенефіціарних власників (контролерів)) її учасника (засновника), 

якщо учасник (засновник) – юридична особа.  

Проте, як бачимо встановлення кінцевого бенефіціарного власника 

перешкоджає виробнику у «анонімності» створення ним юридичних осіб з метою 

самостійного здійснення дилерської діяльності. Недоліком такого нововведення є те, 

що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не 

є можливим станом на сьогодні здійснювати пошук товариства за прізвищем його 

кінцевого бенефіціарного власника. А з цього випливає, що навіть при існуванні 

механізму визначення конкретного бенефіціарного власника конкретного 

товариства, неможливо легальними інструментами забезпечити визначення системи 

товариств, в яких особа є кінцевим бенефіціарним власником. 

Отже, корпоративна форма здійснення дилерської діяльності у вигляді  участі 

дилерів як групи компаній із кінцевим бенефіціарним власником-виробником у 

статутному капіталі виробника може обумовлюватися необхідністю реєстрації таких 

дилерів на різних засновників. 

Ознаками корпоративної форми здійснення дилерської діяльності є: 1) 

господарський (корпоративний) контроль виробника над дилером; 2) один і той же 

кінцевий бенефіціарний власник у виробника і дилера; 3) використання під час 

здійснення дилерської діяльності простих господарських договорів (договір 

поставки), замість складних договорів – дилерського договору; 4) мета здійснення 

господарської діяльності підконтрольної особи (дилера) може зазначатися в 

установчому документі, а не в договорі про передачу товару від виробника дилеру. 

Підстави виникнення дилерських правовідносин не є тотожним підставі 

здійснення дилерської діяльності. Підстава здійснення дилерської діяльності –

договір. 



До змішаної форми можна віднести створення дилерської мережі, що зазвичай 

здійснюється шляхом поєднання корпоративної і договірної форми здійснення 

дилерської діяльності. 

Дилерська мережа передбачає укладення договорів між виробником продукції 

та компаніями, здатними забезпечити її реалізацію. Це можуть бути роздрібні 

торговці: супермаркети, склади, спеціалізовані магазини, інтернет-магазини, що 

організують точки продажу того чи іншого товару виробника. Надійність такої 

мережі збуту продукції залежить від якості компаній-партнерів, їх ділової репутації 

на ринку. Важливу роль відіграють умови контракту між виробником і продавцем 

продукції [87]. Зазначимо, що дилерська мережа дає переваги дилеру і захист для 

виробника при здійсненні продажу товарів.  

Так, змішаність такої форми здійснення дилерської діяльності виявляється в 

тому, що виробник самостійно створює дилерські підрозділи, а також залучає 

сторонніх дилерів на основі договірних відносин. Захист дилерів у останньому 

випадку нічим не відрізняється від використання правових засобів для власного 

захисту виробника. Наприклад, АМКУ був оштрафований порушник ПП 

«ТЕХЦЕНТР ДЖ. ЕМ.», який використовував у своїх рекламних кампаніях знак 

(логотип) «Opel», не маючи на це права. Зауважимо, що в Україні лише ТОВ 

«Дженерал Авто Груп» та підприємства дилерської мережі ТОВ «Дженерал Авто 

Груп» мають ексклюзивне право на використання торгової марки «Opel» у своїй 

підприємницькій діяльності, що визначено виробником – компанією «Опель 

Айзенах ГмбХ» [88]. 

Отже, змішана форма дилерської діяльності застосовується при створенні 

великих дилерських мереж або ж при загальному розширенні сфери здійснення 

виробником продажу товарів і обслуговування споживачів. Така форма здійснення 

дилерської діяльності є оптимальною через найвищий рівень захищеності правових 

зв’язків дилерів і виробників. Зазначена форма здійснення дилерської діяльності є 

оптимальною для підтримання внутрішньобрендової конкуренції. Незалежні дилери 

конкурують з підконтрольними виробнику дилерами. Ознаками змішаної форми 

здійснення дилерської діяльності є: 1) поєднання корпоративної і договірної форми 



здійснення дилерської діяльності; 2) використовується під час створення великих 

дилерських мереж; 3) сприяє внутрішньобрендовій конкуренції.  

Таким чином, договірні, корпоративні і змішані форми здійснення дилерської 

діяльності універсалізують дилерську діяльність в цілому та створюють прийнятне 

середовище для взаємодії трьох сторін – виробника, дилера і споживача. При цьому 

юридичне оформлення таких форм є доволі непростим, адже повинно передбачати 

взаємну юридичну відповідальність виробника і дилера задля встановлення між 

ними міцних правових зв’язків і відповідно – довготривалої співпраці. 

 

 

 

 



ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ І 

Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні створює 

правові засади для забезпечення формування відносин між виробником, дилером і 

споживачем (клієнтом) на ринку товарів і послуг. Відмінності між економічною та 

правовою сутністю дилерської діяльності створюють бар’єри для втілення у 

відповідних правових формах найбільш вигідних для всіх сторін дилерських та 

пов’язаних з ними правовідносин положень. 

Суб’єкти, що здійснюють дилерську діяльність на ринку, можуть бути 

розглянуті з двох позицій: як своєрідні посередники (але тільки з точки зору 

економічного посередництва), та як торговці. 

Посередництво з економічної точки зору є категорією, яка охоплює 

представництво, посередництво в правовому розумінні та відносини, що виникають 

з набуття та припинення права власності. Дилерська діяльність не є посередницькою 

діяльністю з правової точки зору. Дилерську діяльність в контексті торговельної 

діяльності можна тлумачити, на нашу думку, як професійну діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері торгівлі майном поза біржею та на біржі. Зазначена 

діяльність передбачає передачу права власності на товари, а також допоміжну 

діяльність, спрямовану на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання 

відповідних послуг із метою отримання прибутку.  

Визначено ознаки дилерської діяльності: 1) багатофункціональний характер 

дилерської діяльності; 2) економіко-логістичний характер; 3) правовий титул майна 

(товару) – право власності; 4) дилерська діяльність здійснюється дилером від 

власного імені; 5) мета набуття товару у власність – перепродаж; 6) включає в себе 

інвестиційні операції. Дилерська діяльність на ринку товарів характеризується 

також такими додатковими ознаками як: 7) передача прав інтелектуальної власності 

разом з правом власності на товар; 8) прив’язка до території здійснення дилерської 

діяльності, формування дилерської мережі. 

Запропоновано авторську класифікацію форм здійснення дилерської 

діяльності за критерієм співвідношення торгівельної та допоміжної складової в 

дилерській діяльності, за критерієм правового зв’язку дилера та виробника. 



Здійснено класифікацію форм здійснення дилерської діяльності за критерієм 

підстави виникнення дилерських правовідносин. За визначеним критерієм, на наш 

погляд, варто класифікувати досліджувані форми здійснення дилерської діяльності 

на: 1) договірна (за дилерським договором, договором про співробітництво, 

договором комерційної концесії, дистриб’юторським договором, договором 

поставки тощо); 2) корпоративна (створення товариства для управління процесами 

забезпечення реалізації товарів виробника, формування групи дочірніх компаній 

материнською, при цьому кінцевим бенефіціаром виступає власник виробника); 3) 

змішана (поєднання елементів договірної та корпоративної форми). 

Запропоновано авторське визначення понять: дилерська діяльність, дилерська 

діяльність на товарному ринку, дилерська діяльність на фінансовому ринку, форма 

здійснення господарської діяльності, форма здійснення дилерської діяльності. 

Формулювання ч. 2 ст. 210 ПКУ логічніше було б сформулювати наступним 

чином: «Дилер – платник податку, який ввозить на митну територію України 

культурні цінності з метою подальшого перепродажу. Дилер діє від власного імені, 

незалежно від того, діє така особа за свій рахунок, або за рахунок іншої особи за 

винагороду». 

Отже, дилерська діяльність, форми її здійснення опосередковують відносини 

виробника і споживача та дозволяють на основі тривалої взаємодії дилера з 

виробником забезпечити за допомогою правових та економічних засобів отримання 

прибутку та/або економічної чи соціальної вигоди для всіх суб’єктів дилерських і 

пов’язаних з ними правовідносин. 

 

 

 



Розділ 2. Дилерські правовідносини та їх договірне регулювання в 

Україні 

2.1 Особливості, поняття та види дилерських правовідносин 

Формулювання поняття правовідносин, визначення їх змісту, ознак та видів – 

практично завжди було предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Загальновизнаним є розуміння правових відносин як суспільних 

відносин, врегульованих правовими нормами. Правовідносини відображаються у  

взаємних правах і обов’язках суб’єктів права, розрізняються за галузевою ознакою: 

конституційні, цивільні, трудові, господарські та інші. 

О. С. Йоффе, М. Д. Шаргородський розуміють під правовідношенням 

урегульоване правом суспільне відношення між конкретними особами, взаємна 

поведінка суб’єктів якого юридично встановлена та реалізація якого забезпечується 

заходами державної охорони [89, с. 183–186]. К. В. Мількова вважає, що 

правовідносини, перш за все – це відносини у суспільстві, що нерозривно пов’язані з 

нормами права, які в тій, або іншій мірі їх регламентують [90, с. 65]. Безспірним є 

те, що правовідносини є відносинами суспільними, оскільки виникати і розвиватися 

можуть тільки в межах загального масиву суспільних відносин. Інше питання – які 

межі взаємодії з нормами права. О. С. Йоффе, М. Д. Шаргородський зазначають, що 

реалізація правовідносин забезпечується заходами державної охорони. Тобто, 

твердження, що правовідносини регулюються державою відсутнє, замість цього 

використовується ширша категорія – заходи державної охорони. 

Відповідно до позиції К. В. Мількової, правовідносинами є суспільні 

відносини, що врегульовані нормами права, як особливий вид соціальних норм.  

Ми схиляємося до думки, що відносини можуть бути врегульовані не тільки 

державою, а в тому числі і самими учасниками таких відносин за допомогою 

договору. Тому більш доречно використовувати формулювання, використане 

О. С. Йоффе, М. Д. Шаргородським. Державна охорона включає і захист 

порушеного права в судовому порядку. Стверджувати ж, що правовідносини – це 

суспільні відносини, врегульовані нормами законодавства, означає позбавити 

можливості сторін самостійно визначати права і обов’язки відповідно до принципу 



свободи договору. Правові відносини виникають, змінюються і припиняються лише 

між суб’єктами, які пов’язані між собою взаємними юридичними правами і 

обов’язками. Зазначені права і обов’язки виникають як з норм законодавства, так і з 

норм договору. 

Зміст цього зв’язку полягає в тому, що права і обов’язки суб’єктів (сторін) 

правовідносин взаємокореспондують один одному: праву одного суб’єкта 

правовідносин (уповноваженої сторони) здійснювати певну поведінку або ставити 

вимоги до поведінки інших суб’єктів завжди кореспондує обов’язок іншого суб’єкта 

(зобов’язаної сторони) виконувати покладені на такого суб’єкта обов’язки або 

скорегувати свою поведінку відповідно до вимог уповноваженої сторони. Зазначені 

права і обов’язки суб’єктів правовідносин визнаються і гарантуються сторонами, в 

той же час сторона, права якої порушені може звернутися до державних органів (в 

першу чергу до суду) з метою захисту своїх порушених прав. В залежності від того, 

де закріплені права і обов’язки сторін, правовідносини можна розподілити за 

джерелом їх походження: норми закону, нормативні документи державних органів, 

органів місцевого самоврядування, накази, розпорядження, інструкції, договори. 

Встановлені у правових нормах права і обов’язки суб’єктів правовідносин 

визнаються, підтримуються і гарантуються державою. Підставою виникнення 

дилерських правовідносин є договір. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ЦКУ цивільним законодавством регулюються особисті 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Відповідно 

до ч. 3, 4 ст. 6 ЦКУ цивільні відносини (в тому числі й відносини з торговельної 

діяльності) можуть бути врегульовані не лише актами цивільного законодавства, а й 

самими їх учасниками – суб’єктами цих відносин. В переважній більшості випадків 

дилерські правовідносини – майнові відносини. Дилерські відносини на фондовому 

ринку – виключно майнові відносини. Відомо, що немайнові права поділяються на 

ті, що пов’язані з майновими, та ті, що не пов’язані з майновими. Дилерські 

правовідносини можуть виникати через немайнові права, що пов’язані з майновими. 

Оскільки суб’єктами дилерських правовідносин виступають юридичні особи, рідше 



фізичні особи–підприємці, відповідно немайнові правовідносини можуть 

стосуватися ділової репутації, рідше честі і гідності. 

До господарських правовідносин, не врегульованих ГКУ застосовуються 

положення цивільного законодавства відповідно до ст. 9 ЦКУ. Господарсько-

правові відносини є різновидом правових галузевих відносин, тому їм властиві 

ознаки правових відносин в цілому, та галузевих господарсько-правових зокрема. 

Оскільки окремі види зобов’язань в господарському праві регулюються також 

цивільним законодавством, відповідно господарські правовідносини дістають своє 

правове оформлення також завдяки нормам цивільного законодавства. 

Представники цивілістичної школи О. А. Пушкін [91, с. 16–17], 

М. М. Сібільова [92, с. 9], Д. В. Боброва [17, с. 78] для усіх цивільних відносин 

(майнових та особистих (немайнових)), спільними юридичними ознаками вважають: 

1) врегульованість нормами сучасного цивільного права; 2) юридична рівність 

суб’єктів цивільних відносин; 3) майнова відокремленість суб’єктів; 4) автономність 

волі; 5) суб’єктивні права та обов’язки учасників цивільно-правових відносин 

виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів. Можна 

стверджувати, що вказані ознаки характерні і для дилерських правовідносин, але з 

деякими поправками, що слідують з особливостей господарського права як галузі 

права. До зазначених особливостей можна віднести особливості господарсько-

організаційних відносин, учасники яких не є юридично рівними. Крім того, майнова 

відокремленість у господарських відносинах також не завжди має місце, наприклад 

у внутрішньогосподарських відносинах [93, с. 129]. Перелічені ж ознаки 

випливають із загальних засад цивільного права, таких як рівність учасників 

цивільних відносин, дуалізм прав (майнові та немайнові) тощо.  

 О. В. Безух дослідивши господарські правовідносини в ринковій економіці, 

прийшов до висновку, що на перший план виходять відносини між суб’єктами 

господарювання і споживачами (незалежно від організаційно-правового статусу: 

держава, фізичні особи, суб’єкти господарювання), які визначають місце його 

учасників та стан ринку. Враховуючи, на думку науковця, що суб’єкти 

господарювання (підприємства) є головними суб’єктами ринку, доцільно вважати 



господарськими (ринковими) всі правовідносини, в які вступає суб’єкт 

господарювання з державними органами та споживачами стосовно реалізації його 

господарської компетенції [94, с. 151]. Нами не сприйнята вказана позиція, оскільки 

дилер як суб’єкт господарювання вступає у правові відносини з державними 

органами під час сплати податків, однак дані відносини регулюються податковим 

законодавством, отже є і податковими правовідносинами також. Так само дилер 

вступає у відносини зі споживачами, в частині захисту прав споживачів зазначені 

відносини регулюються законодавством про захист прав споживачів, отже в першу 

чергу є цивільними відносинами. ГКУ визначає споживачів учасниками відносин у 

сфері господарювання. Поняття «учасник відносин у сфері господарювання» є 

узагальнюючим і досить широким. 

Так, Ю. Г. Ткаченко зазначає, що правове регулювання пронизує всі сфери 

суспільного життя: політичну, економічну, соціальну, духовну. Це приводить до 

того, що відносини, які регулюються правом, з функціональної точки зору можна 

назвати правовими, проте варто пам’ятати, що регулювання не змінює самого 

характеру відносин, тобто вони залишаються або економічними, або політичними, 

або духовними. Ю. Г. Ткаченко наголошує, що йдеться про умовність, якщо при 

цьому правовідношення не визнається самостійним видом суспільних відносин. За 

переконанням автора, не існує суто правових відносин, а є лише правовий спосіб 

регулювання суспільних відносин [11, с. 204; 95, с. 92–93]. На нашу думку, так само 

не можна стверджувати, що всі правовідносини, в які вступає суб’єкт 

господарювання є господарськими правовідносинами. Ю. Г. Ткаченко описує 

найбільш високий рівень суспільних відносин – їх поділ на правові, економічні, 

політичні, тощо. Нами ж досліджується більш предметний поділ вже правових 

відносин – господарські правовідносини. Нами сприйнятий вказаний підхід: якщо не 

можна виокремити суто правові відносини, то чи можна виокремити господарські 

правовідносини, чи ще меншу їх складову – дилерські правовідносини. На нашу 

думку таке зробити не можливо. Пояснюється це наступним чином: право ділиться 

на галузі, законодавство будується також за галузевим принципом. Відносини 

правової дійсності не можливо обмежити однією галуззю права. Наприклад, правові 



відносини, що виникають на підставі дилерського договору регулюються цивільним 

законодавством, господарським законодавством (укладається між юридичними 

особами), податковим законодавством (включає в себе відносини, пов’язані зі 

сплатою ПДВ). 

 В. С. Мілаш господарські правовідносини розглядає через призму ознак таких 

правовідносин: 1) господарські правовідносини виникають у зв’язку з організацією 

та безпосереднім здійсненням господарської діяльності; 2) у господарських 

правовідносинах реалізуються як приватні, так і публічні інтереси; 3) за своєю 

природою господарські відносини є відносинами, в яких чітко визначені учасники, 

що наділені один щодо одного правами та обов’язками; 4) коло учасників відносин у 

сфері господарювання визначене у ст. 2 ГКУ [55, с. 17]. 

Суб’єкт стає учасником дилерських правовідносин, набуваючи прав і 

обов’язків за договором. Для того, щоб стати учасником дилерських правовідносин, 

сторона укладає договір з контрагентом – відповідно виражає свою волю свідомими 

активними діями. В той же час, дилерські правовідносини можуть включати в себе 

також неусвідомлені правовідносини, наприклад порушення прав інтелектуальної 

власності виробника товару у випадку не передачі таких прав за договором дилеру. 

Підстава виникнення дилерських правовідносин – господарський договір, 

відтак такі правовідносини виникають між двома суб’єктами господарського права. 

В переважній більшості випадків дилерські правовідносини є двосторонніми, які 

виникають між двома суб’єктами: виробником (постачальником) та дилером. 

Можливі особливі договірні правовідносини, які регулюють права і обов’язки окрім 

виробника та дилера також постачальника, перевізника, банка тощо. В переважній 

більшості випадків дилерські правовідносини – двосторонні. 

 Структура господарських правовідносин, з урахуванням ст. 3 ГКУ може бути 

розділена на господарсько-виробничі, організаційно-господарські та 

внутрішньогосподарські відносини. Дилерські відносини передусім є господарсько-

виробничими відносинами (господарсько-торговельними). Дилерськими 

відносинами є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами 

господарювання при безпосередньому здійсненні дилерської діяльності. До 



дилерських правовідносин належать договірні відносини між суб’єктами 

підприємницької діяльності, і відповідно, відносини, що виникають між ними у разі 

порушення договірних зобов’язань. 

 Дилерські правовідносини можуть включати і організаційно-господарські 

відносини. Під організаційно-господарськими відносинами розуміються відносини, 

що складаються між суб’єктами господарювання та організаційно-господарських 

повноважень у процесі управління господарською діяльністю. До зазначених 

відносин можна віднести відносини між дилером та виробником, якщо виробник є 

материнською компанією щодо дочірньої – дилера. Також організаційно-

господарськими відносинами є відносини між засновником (учасником) юридичної 

особи – дилера та самим дилером, за умови, що кінцевим (бенефіціарним) 

вигодонабувачем від результатів господарської діяльності як виробника так і дилера 

виступає одна і та сама особа. Виробник може бути засновником дилера, в той же 

час виробник і дилер – самостійні юридичні особи. Однак, виробник може впливати 

на прийняття рішень дилером, оскільки приймає участь в органах управління дилера 

через корпоративні права, наприклад як асоційоване підприємство відповідно до 

ст. 126 ГКУ. 

 Внутрішньогосподарські відносини виникають між структурними 

підрозділами дилера як суб’єкта господарювання. Такі структурні підрозділи (філія, 

представництво, відділення) дилера не мають статусу юридичної особи і можуть 

створюватися за рішенням органів управління дилера для розвитку дилерської  

мережі. Дилерська мережа часто охоплює значне коло суб’єктів, які 

розповсюджують товари на значній території. З метою охоплення якнайширшого 

кола споживачів, дилери можуть створювати різноманітні філії, представництва, 

інші структурні одиниці, а також залучати до розповсюдження своїх товарів інших 

суб’єктів господарювання. Філії, представництва діють від імені дилера і в межах 

повноважень, закріплених у положенні, затвердженому дилером-засновником. Філії, 

представництва, будучи суб’єктами внутрішньогосподарських відносин відіграють 

важливу роль у здійсненні господарської діяльності дилера в іншій місцевості. 

Однак, вказаний приклад стосується тільки дилерських правовідносин на товарному 



ринку. Така ознака характерна саме для дилерства на товарному ринку, для якого 

необхідним є постійне задоволення попиту споживачів на певній території. Отже, 

дилерські правовідносини включають в себе внутрішньогосподарські відносини 

також.   

 Щодо правового статусу дилерської мережі, вважаємо, що її можна порівняти 

з господарською системою. Підставами для даного твердження, на нашу думку, є 

спільні ознаки для дилерської мережі та господарської системи. Такими ознаками є: 

1) мета створення – регулювання господарської діяльності визначеного кола 

суб’єктів господарювання (дилерів на визначеній території); 2) наявність суб’єкта 

організаційно-господарських повноважень, який є центром господарської системи, 

інші суб’єкти – підпорядковані центру учасники господарської системи (дилерської 

мережі); 3) утворюються на підставі установчих документів, договорів; 4) наявність 

взаємних прав та обов’язків; 5) наявність майна, що належить учасникам 

господарської системи  на праві власності. 

 Однак, вважаємо, що дилерська мережа є ширшою категорією ніж 

господарська система, оскільки охоплює крім самостійних суб’єктів 

господарювання також філії, представництва, які не мають статусу юридичних осіб. 

Філії, представництва сприяють розповсюдженню товару на визначеній території, 

організовують наближеність товарів дилера до кінцевих споживачів та 

обслуговування таких споживачів. 

Дилерські правовідносини за своєю природою є міжгалузевими правовими 

відносинами. Відносини, які виникають в результаті здійснення дилерської 

діяльності регулюються різними галузями права. Свого часу про складність явища 

господарських правовідносин загалом, писала ще Г. В. Пронська, яка зазначала, що 

в процесі господарської діяльності складається велика кількість різноманітних 

суспільних відносин між суб’єктами господарювання та іншими учасниками 

господарської діяльності. З причини багатогранності забезпечити єдине 

регулювання всіх цих відносин однією галуззю права неможливо, так як вони 

занадто відрізняються одна від одної [96, с. 497]. Зазначена особливість пов’язана з 



тим, що неможливо таке правове явище як «дилерство» врегулювати тільки за 

допомогою господарського законодавства. 

Дилерські правовідносини включають в себе відносини з безпосереднього 

обміну товарами шляхом купівлі-продажу, відносини з управління дилерською 

діяльностю. Дилерські правовідносини включають також фінансові відносини, 

податкові, адміністративні відносини та інші. Однак, якщо розвивати ідею, що 

дилерські правовідносини включають велику кількість суспільних відносин, 

врегульованих нормами інших галузей права, то можна зробити висновок, що 

дилерські правовідносини не є господарськими правовідносинами через свою 

фрагментарність регулювання господарським законодавством. Однак зазначений хід 

думок не є правильним. Дилерські відносини мають певне ядро, навколо якого 

формуються і розвиваються інші відносини у сфері господарювання. Таким ядром є 

відносини пов’язані з переходом права власності на товар від виробника до дилера, 

далі – до споживачів. Оскільки сторонами дилерського договору виступають 

суб’єкти господарювання – юридичні особи, рідше фізичні особи – підприємці, які 

мають на меті отримання прибутку, відповідно зазначені відносини перш за все 

врегульовані господарським законодавством. Зазначені відносини є господарськими 

правовідносинами. В той же час розуміння дилерських правовідносин виключно як 

відносин по переходу права власності на товар, призведе до неповного розуміння 

змісту дилерських правовідносин. 

Вузьке розуміння дилерських правовідносин фактично ототожнює їх з 

торговими правовідносинами. Якщо дилерські правовідносини розглядати як 

торговельні правовідносини, то такі відносини не можуть існувати самостійно. 

Діяльність дилера передбачає контроль зі сторони державних органів, засновників, 

контрагентів. Дилерська діяльність зазнає державного регулювання на фондовій 

біржі через НКЦПФР. До державного нагляду за дилерською діяльністю на 

товарному ринку можна віднести діяльність АМКУ. Метою діяльності АМКУ є 

забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. 

Контроль зі сторони контрагента має місце при повному і своєчасному виконанні 

сторонами прав і обов’язків, закріплених дилерським договором. 



Дилерські правовідносини, окрім господарсько-торговельних відносин 

включають відносини щодо умов оплати товару, його доставки та зберігання. 

Дилерські правовідносини регулюють, крім передачі товару, також передачу прав 

інтелектуальної власності на товар, необхідні для здійснення сервісного 

обслуговування. Ці правовідносини можуть передбачати здійснення певних 

господарських операцій, таких як сервісне обслуговування товару, проведення 

рекламних кампаній, участь у виставках тощо. Особливістю дилерських 

правовідносин як господарських відносин є те, що після переходу права власності на 

товар до дилера, виробник і дилер продовжують співпрацювати для досягнення 

спільної мети – постійного задоволення попиту покупців на певній території 

конкретною групою товарів. Характер дилерських правовідносин саме як постійної 

тривалої співпраці між виробником та дилером вирізняє дилерські правовідносини 

серед торговельних правовідносин. Торговельні правовідносини також можуть 

існувати на постійній основі протягом тривалого часу, однак саме така особливість 

як співпраця є характерною для дилерських правовідносин. В даному разі дилерські 

правовідносини чітко оформлюються саме на ринку реальних товарів. Біржове 

дилерство в контексті співпраці не має такої особливості і тому більш наближене до 

торговельної діяльності в класичному вигляді. Дилерські правовідносини на ринку 

товарів можуть іменуватися дистриб’юторськими правовідносинами. 

 Що стосується дилерських правовідносин на ринку цінних паперів, коло 

правовідносин має свої особливості, що зумовлено специфікою об’єкта торгівлі – 

цінними паперами. Суб’єкт господарювання, що здійснює дилерську діяльність на 

ринку цінних паперів не здійснює перевезення товару, його зберігання, сервісне 

обслуговування. Відповідно такому дилеру не потрібно передавати об’єкти прав 

інтелектуальної власності необхідні для сервісного обслуговування товару. Тобто, 

біржові дилерські правовідносини регулюють в першу чергу майнові відносини між 

продавцем та дилером. Дилерство на біржі не має такої виключної прив’язки до 

території, на якій дилер буде реалізовувати придбаний партіями товар. Дилеру на 

ринку цінних паперів не обов’язково наперед визначати покупців на придбані цінні 

папери. Угоди купівлі-продажу на ринку цінних паперів носять стандартизований 



характер, і не зводяться до формування ексклюзивних умов продажу товарів, як це 

має місце на ринку товарів. 

Дилерські правовідносини не є тотожним поняттям дилерських відносин. 

Дилерські відносини є поняттям ширшим. До дилерських відносин як суспільних 

відносин загалом відносяться також економічні відносини, корпоративні відносини, 

рекламні відносини тощо. Предметом дилерських правовідносин є відносини 

торговельного характеру, які мають спеціальне правове регулювання. Врегульовані 

нормами господарського права дилерські відносини стають дилерськими 

правовідносинами, для яких є характерними відповідні особливості. Дилерські 

правовідносини характеризуються через свій склад: суб’єкти, об’єкти, зміст. 

 В дилерських правовідносинах поєднуються організаційні та майнові 

елементи. Зазначеним поєднанням дилерські правовідносини як різновид 

господарських відрізняються від цивільних (тільки майнова складова) та від 

адміністративних (тільки організаційна складова). Для здійснення дилерської 

діяльності необхідна певна матеріальна база (майнова складова) та організаційна 

складова – дилерський договір. З дилерського договору виникають права і обов’язки 

суб’єктів дилерської діяльності. Організаційна складова дилерських правовідносин 

проявляється в тій частині, що дилер здійснює дилерську діяльність на власний 

розсуд, однак свобода його дій обмежена дилерським договором. Дилер повинен 

координувати свою діяльність з урахуванням інтересу контрагента. Досить часто 

виробник (постачальник) формує ексклюзивні умови співпраці з дилером. 

Отже, особливостями дилерських правовідносин на нашу думку, є: 

1) виникають у зв’язку з організацією та безпосереднім здійсненням дилерської 

діяльності; 2) передусім є господарсько-виробничими відносинами, можуть 

включати в себе організаційно-господарські відносини та внутрішньогосподарські 

відносини; 3) поєднання майнового та організаційного елементів. Дилерські 

відносини на фондовому ринку – виключно майнові відносини; 4) особливий 

суб’єктний склад: виробник (постачальник) та дилер (дистриб’ютор), в переважній 

більшості випадків дилерські правовідносини – двосторонні; 5) об’єкт дилерських 

правовідносин – майно (товари та нематеріальні активи, у тому числі об’єкти права 



інтелектуальної власності); 6) зміст – права і обов’язки учасників дилерських 

правовідносин, які полягають в обов’язку виробника передавати товари дилеру, а 

обов’язок дилера – здійснити розповсюдження товару виробника на визначеній 

території через дилерську мережу; 7) підстава виникнення дилерських 

правовідносин – договір.                                                                                                                                                                                                                                                                        

На нашу думку, дилерські правовідносини можна визначити як: майнові та 

немайнові відносини, врегульовані нормами цивільного та господарського права 

між суб’єктами господарювання, які вступають у професійні торговельні відносини 

з метою отримання дилером від виробника (постачальника) сукупності майнових та 

немайнових прав на визначене майно для подальшої роздрібної реалізації цього 

майна як товару на певній території, на умовах, визначених дилерським договором. 

Запропоноване визначення дилерських правовідносин акцентується на переході 

права власності на майно між суб’єктами господарювання. 

Дилерські правовідносини можуть бути класифіковані за різними критеріями. 

В залежності від повноважень сторін в дилерських правовідносинах: 

1. Вертикальні відносини. Зазначені відносини складаються в процесі управління 

дилерською діяльністю. Мають місце при нерівномірному становищі суб’єктів 

дилерських правовідносин. Сюди можуть бути віднесені корпоративні відносини, 

наприклад виробник є співвласником дилера, який створений у формі товариства. 

Для вертикальних відносин характерним є юридична нерівність сторін і 

домінування організаційних елементів (в даному разі прийняття рішення 

засновником щодо створення, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарювання). 

Крім того, до вертикальних дилерських правовідносин відносяться правовідносини 

між суб’єктом господарювання (дилером) та органами державної влади. До таких 

відносин входять відносини з ліцензування окремих видів господарської діяльності, 

державна реєстрація суб’єктів господарювання, участь дилерів у державних 

закупівлях. Для зазначених відносин характерним є односторонній зв'язок, для того, 

щоб зазначені правовідносини виникли достатньо волі одного суб’єкта, який володіє 

відповідними повноваженнями. Наприклад, для ліквідації суб’єкта господарювання 

достатньо волі учасників, вольові характеристики самого суб’єкта господарювання в 



цьому разі значення не мають. Так само рішення суду для суб’єкта господарювання 

є обов’язковим для виконання, незалежно від його волі. В даних відносинах 

переважають організаційні елементи над майновими. 

2. Горизонтальні відносини. Зазначені відносини існують між незалежними, 

рівноправними суб’єктами господарювання. Для їх виникнення необхідна воля двох 

учасників. Зазначені відносини регулюються нормами господарського 

законодавства та господарськими договорами. Для зазначених відносин 

характерним є юридична рівність сторін та перевага майнових відносин над 

організаційними. Зазначені відносини складаються між оптовими та роздрібними 

дилерами – юридичними особами, не пов’язаними між собою корпоративними 

правами. 

 Відносно меж існування дилерських правовідносин їх можна розділити на 

внутрішньогосподарські та зовнішньогосподарські:  

1. Зовнішньогосподарські правовідносини. Утворюються між юридично 

самостійними суб’єктами господарювання і для кожного з таких учасників носять 

зовнішній характер. Зазначені відносини регулюються нормами господарського 

(цивільного) законодавства, а також відповідними договорами (в тому числі 

дилерськими договорами). В дану групу можуть входити як вертикальні так і 

горизонтальні господарські відносини. До даної групи дилерських правовідносин 

можна віднести господарсько-виробничі відносини, в даному разі відносини з 

виробництва та реалізації товарів. Відносини між виробником та дилером, що 

виникають на основі дилерського договору. Всі інші відносини, які виникають в 

процесі здійснення дилерської діяльності і необхідні для реалізації товарів і послуг. 

Відносини, в які вступає дилер на договірній основі з іншими суб’єктами 

господарювання, наприклад: перевезення товарів, їх складське зберігання, рекламні 

послуги, залучення кредитних коштів для купівлі партії товару у виробника. Крім 

господарсько-виробничих відносин, до зовнішньогосподарських правовідносин 

входять також організаційно-господарcькі правовідносини. Відносини між 

державою та суб’єктом господарювання в частині ліцензування, департамент 

державної реєстрації міністерства юстиції та суб’єкт господарювання – в частині 



державної реєстрації суб’єкта господарювання, тощо. Обов’язкова умова віднесення 

дилерських правовідносин до зовнішньогосподарських – це юридична самостійність 

суб’єктів господарювання та зовнішній характер таких відносин для учасників. 

Зовнішньогосподарські правовідносини можуть бути горизонтальними, або 

вертикальними господарськими відносинами. 

2. Внутрішньогосподарські правовідносини. Формуються між структурними 

підрозділами одного і того ж суб’єкта господарювання. Між філіями, 

представництвами, між структурними підрозділами та органами управління. 

Зазначені відносини регулюються, як правило, самим же дилером як юридично 

самостійною особою. Локальні нормативні акти, які є основними у 

внутрішньогосподарських правовідносинах розробляються в межах законодавства 

країни здійснення дилерської діяльності. Внутрішньогосподарські правовідносини 

можуть бути і горизонтальними (між торговими підрозділами даної організації) і 

вертикальними (між торговими і управлінськими підрозділами даної організації).  

 Незалежно від того, до зовнішньогосподарських, чи до 

внутрішньогосподарських правовідносин належать ті чи інші правовідносини, 

можливість настання юридичної відповідальності для всіх учасників дилерських 

відносин є потенційно можливою. Настання юридичної відповідальності можливе в 

будь-яких дилерських правовідносинах, і настає на основі норми договору, або 

норми закону. В основі юридичної відповідальності лежить взаємокореспондуючі 

обов’язки учасників дилерських правовідносин. Юридична відповідальність 

можлива як для уповноваженої сторони (за перевищення меж встановленої 

можливої поведінки), так і для зобов’язаної сторони (за невиконання обов’язків, або 

порушення встановленої процедури їх виконання). Розділити суб’єктний склад 

дилерських правовідносин на зобов’язану та уповноважену сторону не 

представляється можливим. Дилерські правовідносини можна охарактеризувати як 

складні. У дилерських правовідносинах кожна із сторін володіє по відношенню до 

іншої комплексом взаємних прав і обов’язків. 

За критерієм договірного оформлення дилерських правовідносин (за кількістю 

договорів). Дилерські правовідносини можуть бути класифіковані на такі, що 



регулюються одним договором, та групою договорів. Прості форми дилерських 

правовідносин на товарному ринку отримують своє договірне регулювання в межах 

одного договору. Також на фінансовому ринку дилерські правовідносини 

отримують своє оформлення за допомогою стандартизованих договорів, які 

укладаються дилерами з контрагентами. За допомогою одного дилерського договору 

регулюються відносини, як правило, які укладаються не більше, ніж між двома 

сторонами (двосторонні), реалізація цих правовідносин здійснюється в межах однієї 

держави. 

Дилерські правовідносини, які регулюються за допомогою групи договорів. 

Дилерські правовідносини можуть отримувати договірне регулювання за допомогою 

декількох договірних конструкцій. Зазначений стан речей має місце, коли 

правовідносини складаються більше ніж між двома сторонами, правовідносини 

існують на території різних держав, учасники дилерських правовідносин передають 

права інтелектуальної власності, дилер під час здійснення дилерської діяльності 

створює дилерську мережу тощо. Прикладом такого регулювання дилерських 

правовідносин за допомогою декількох договорів можуть бути договірні відносини, 

які укладаються універсальними дилерами. Найпоширенішим прикладом 

універсальних дилерів є мережеві магазини – магазини, які належать дилеру 

(покупцю) та через які здійснюється продаж товару виробника (постачальника). 

Дилерські правовідносини в даному випадку можуть регулюватися договором 

поставки, відповідно до якого постачальник зобов’язується в порядку та на умовах, 

визначених договором, та у відповідності з замовленням покупця, поставити товар, а 

покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених договором, прийняти 

товар і оплатити його вартість за цінами, зазначеними в накладній. Поставка товару 

постачальником здійснюється з метою його оптової/роздрібної реалізації покупцем 

через мережу магазинів покупця. Поряд з договором поставки укладається договір 

про надання послуг. В порядку та на умовах, визначених договором про надання 

послуг замовник доручає виконавцеві, а виконавець зобов’язується надати 

замовнику за плату маркетингові послуги стосовно товарів, поставлених 

замовником згідно з договором поставки в мережу магазинів виконавця. Відповідно 



до договору про надання послуг, який укладається разом з договором поставки, 

виконавець надає замовнику наступні послуги: 1) вивчення, дослідження та аналіз 

споживчого попиту на товар замовника в мережі магазинів виконавця, дослідження 

торговельних операцій та збуту товару з метою збільшення об’ємів поставок; 

2) розміщення товару замовника на торговому обладнанні (полицях, стелажах), 

безпосередньо в торгових залах та інших місцях продажу в мережі магазинів 

виконавця, відповідно до погоджених сторонами договору умов розміщення; 3) збір 

та розповсюдження інформації про товар замовника на умовах та в обсязі, 

погоджених сторонами договору; 4) дослідження кон’юнктури ринку, в тому числі 

здійснення цінового моніторингу ринку аналогічних товарів та їх аналіз з метою 

збільшення об’єму поставок; 5) вимір лояльності та задоволення потреб клієнтів в 

товарі замовника. Розробка програм лояльності; 6) керування закупівлями та 

постачанням товарів замовника та внесення товару до інформаційних баз продажу. 

Отже, дилерські правовідносини можуть регулюватися групою договорів. 

Прикладом використання декількох договорів, які опосередковують дилерські 

правовідносини є укладення разом з дилерським договором також договору про 

затвердження «кодексу комерційної етики» [97]. Локальний акт, який визначає 

принципи співпраці дилера зі своїми постачальниками і створений з метою 

уніфікації правил співпраці в дилерській мережі незалежних юридичних осіб. В 

умовах розширення торгівлі, здійснення дилерської діяльності на ринках різних 

держав, виникає необхідність стандартизувати вимоги до дилерів та виробників. 

Такі кодекси розробляються з метою встановлення додаткових соціальних пільг, 

недопущення дискримінації, захисту екології тощо. Учасники дилерських 

правовідносин виявляють свою прихильність високим принципам, визнаним в 

усьому світі, і намагається сприяти дотриманню цих принципів своїми 

контрагентами. Незважаючи на те, що угоди у відношенні товарів, що 

поставляються за договором, укладаються в різних за культурним, правовим й 

економічним середовищем країнах, учасники дилерських правовідносин 

намагаються використовувати під час здійснення підприємницької діяльності такі 

кодекси комерційної етики. Зазначені кодекси можуть розроблятися на основі 



рішень міжнародних організацій (ООН, МОП), які носять рекомендаційний 

характер. Учасники дилерських правовідносин мають намір застосовувати зазначені 

в кодексі принципи, сприяти їхньому розвитку і зобов’язуються застосовувати ці 

принципи в щоденних відносинах з контрагентом. 

В залежності від передачі об’єктів прав інтелектуальної власності дилерські 

правовідносини можуть бути класифіковані на такі, за якими відбувається передача 

об’єктів прав інтелектуальної власності від виробника (постачальника) до дилера, та 

такі, за якими передача об’єктів прав інтелектуальної власності не передбачається.  

Дилерські правовідносини з передачею об’єктів прав інтелектуальної власності. 

Зазначені відносини можуть бути врегульовані у дилерському договорі, або 

міститися в окремому договорі. Вказані правовідносини мають спільні ознаки з 

комерційно-концесійними правовідносинами (правовідносинами франчайзингу). 

Спільними ознаками є: передача об’єктів прав інтелектуальної власності, 

використання технологій правоволодільця, прив’язка до території здійснення 

господарської діяльності, можливість використання комерційного найменування 

правоволодільця, тривалий строк таких правовідносин. В той же час існують і 

відмінності між зазначеними правовідносинами. За правовідносинами комерційної 

концесії (франчайзингу) особа використовує систему ведення певної діяльності  

(ведення бізнесу) іншої особи (правоволодільця) в обмін на винагороду. Іншими 

словами, мета франшизи полягає в тому, що користувач купує право, що дозволяє 

йому займатися протягом певного часу на визначеній території певним бізнесом під 

фірмовим найменуванням правоволодільця з використанням його технологій, 

комерційної інформації, комерційного досвіду та ділової репутації. Відмінність 

правовідносин франчайзингу полягає в тому, що користувач (франчайзі) здійснює 

комерційну діяльність замість правоволодільця (франчайзера), фактично 

відбувається підміна суб’єкта на ринку. Праволоділець і користувач здійснюють 

одну і ту саму діяльність, на відміну від постачальника та дилера, які здійснюють 

різні функції. Коли мова йде про дилерські правовідносини, то можна говорити про 

розподіл функцій постачання виробника і розповсюдження дилера, у випадку ж 

комерційної концесії відбувається заміна суб’єкта на ринку товарів і послуг. 



Франчайзинг як вид діяльності можливий тільки на товарному ринку, дилерська ж 

діяльність може здійснюватися і на фінансовому ринку. Правовідносини 

комерційної концесії засновані на оплатній основі, оскільки користувач отримує вже 

перевірену та успішну бізнес модель, на відміну від дилерських правовідносин. 

Вступаючи у дилерські правовідносини, дилер не завжди може бути впевнений у 

тому, що товар виробника буде реалізовуватися успішно. Дилерські правовідносини 

можуть мати ознаки партнерства і у певних випадках можуть здійснюватися на 

безоплатній основі, за виключенням оплати того товару, який передається у 

власність дилера. 

Якщо дилерські правовідносини передбачають передачу об’єктів прав 

інтелектуальної власності, найчастіше такі правовідносини отримують договірне 

регулювання за допомогою дилерського договору та ліцензійного договору. 

В залежності від формування ексклюзивних умов співпраці між дилером та 

виробником, дилерські правовідносини можуть бути класифіковані на: дилерські та 

ексклюзивні дилерські правовідносини.  

Дилерські правовідносини як господарсько-торговельні відносини існують на 

ринку, можуть бути класифіковані за критеріями ринку, на якому виникають такі 

правовідносини. За територіальною ознакою дилерські правовідносини можуть 

існувати на національному ринку, або на міжнародному ринку. За критерієм 

законодавчого регулювання дилерської діяльності, дилерські правовідносини 

можуть існувати на товарному ринку та на фінансовому ринку. 

В залежності від способу організації торгівлі на ринку, дилерські 

правовідносини можуть бути біржовими та позабіржовими. 

 За товарною ознакою дилерські правовідносини можуть виникати на ринках: 

сільськогосподарської техніки, важкої промисловості, побутової електроніки, 

продовольчих товарів, косметики, паливно-мастильних матеріалів тощо. 

 Відтак, дилерські правовідносини – це господарські правовідносини, для яких 

характерні загальні ознаки господарських правовідносин та спеціальні ознаки – 

дилерські. Такі відносини виникають на різних ринках, де отримують специфічні 

характеристики, притаманні тій чи іншій формі ринку. 



2.2. Характеристика складу дилерських правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст 

Дилерські правовідносини можуть бути розкладені на елементи виходячи з 

загальнотеоретичної структури правовідносин. О. Ф. Скакун під структурою 

правовідносин розуміє основні елементи правовідносин (суб’єкти) і доцільний 

спосіб зв’язку між ними з приводу соціального блага або забезпечення публічних і 

приватних інтересів на основі суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, 

повноважень і юридичної відповідальності [98, с. 525]. На думку науковця, термін 

«структура» вбирає в себе елементний склад правовідносин і правові зв’язки між 

ними. Термін же «склад» фіксує лише елементи правовідносин без указівки на їх 

логічний взаємозв’язок. 

З цього приводу П. В. Алексєєв, А. В. Понін зазначають, що матеріальна 

властивість елемента – його необхідна безпосередня участь у створенні системи: без 

нього, тобто без якогось одного елемента, система не існує. Елемент є компонент 

системи [99, с. 385]. Під елементами, твердить В. І. Свидерський, слід розуміти 

будь-які якості явищ, що утворюють нову властивість, і, нарешті будь-які відносини, 

котрі утворюють нові відносини [99, с. 385]. 

На нашу думку, у випадку характеристики складу дилерських правовідносин 

можна використовувати терміни «склад» і «структура» як синоніми, оскільки такий 

елемент правовідносин як зміст правовідносин фактично і є тим елементом, який 

надає динамічні властивості всьому складу правовідносин. Вважаємо, що склад 

дилерських правовідносин можна представити наступним чином: суб’єкти 

(суб’єктний склад), об’єкти, юридичний зміст. Кожний з елементів дилерських 

правовідносин окремо характеризується особливостями, які притаманні для 

елементів дилерських правовідносин. Склад загалом характеризується 

особливостями, які характерні для дилерських правовідносин. Розглядаючи 

дилерство як правовідносини, ми виходимо з того, що при певній специфіці, в його 

склад входять всі елементи, відомі теорії правовідносин. Склад дилерства є зв’язком 

між вказаними елементами, в результаті якого право власності на товар переходить 

від постачальника через дилера до кінцевих споживачів. 



Відносини дилерства в найпростішому вигляді охоплюють дві сторони: дилера 

та виробника. Однак, досить часто дилерські правовідносини, які складаються на 

ринку різних товарів і послуг можуть мати складну структуру, що охоплює декілька 

груп осіб. Прикладом існування множинності сторін дилерських правовідносин є 

існування суб’єктів та учасників дилерських правовідносин. Господарське 

законодавство розмежовує поняття «суб’єкт» та «учасник» правовідносин. 

І. І. Главач, досліджуючи співвідношення термінів «суб’єкт» та «учасник» 

правовідносин зазначає: «Беручи до уваги усталені загальнотеоретичні доктринальні 

уявлення щодо участі у правовідносинах, можна вказати, що поняття «учасник 

правовідносин» є ширшим за обсягом від поняття «суб’єкт правовідносин» 

[100, с. 136]. Зазначений підхід стосується в повній мірі також господарських 

правовідносин. Однак, питання розмежування «суб’єкта» та «учасника» дилерських 

правовідносин потребує уточнення. Вважаємо, що суб’єкт дилерських 

правовідносин є тотожним поняттю суб’єкт господарювання. Що стосується 

учасників дилерських правовідносин, їх перелік ширший і не обмежується лише 

суб’єктами господарювання.  

Особливістю дилерських правовідносин є те, що такі відносини можуть 

існувати не тільки між суб’єктами, а й між суб’єктом та учасниками, однак такі 

відносини не будуть господарськими. 

Суб’єкти дилерських правовідносин. Суб’єктами дилерських правовідносин 

є дилер та виробник. Суб’єктний склад дилерських правовідносин, як правило, 

представлений юридичними особами приватного права, рідше – фізичними особами-

підприємцями. Суб’єктами дилерських правовідносин в певних випадках можуть 

бути суб’єкти господарювання державної форми власності. Юридичні особи 

публічного права, в тому числі держава є учасниками організаційно-господарських 

правовідносин.  

Юридичні особи приватного права, створені відповідно до ЦКУ та ГКУ є 

найпоширенішими суб’єктами дилерських правовідносин. За умови існування 

ринкової економіки суб’єкти дилерських правовідносин найчастіше створюються у 

формі господарських товариств. Зазначена форма господарювання дозволяє 



залучити широкі верстви населення, насамперед через майнову участь в створенні 

господарських товариств. Розвиток господарських товариств в значній мірі сприяє 

збільшенню внутрішнього інвестування економіки, залучення громадян до участі в 

підприємницькому житті країни. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про господарські 

товариства» господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, 

організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом 

об’єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До 

господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, 

командитні товариства.  

Відтак, суб’єкти господарювання державної і приватної форми власності є 

суб’єктами дилерських правовідносин. Дилерські правовідносини як вид 

господарських правовідносин включають в себе організаційно-господарські 

відносини, відповідно суб’єктами організаційно-господарських відносин можуть 

бути державні органи. Суб’єктний склад дилерських правовідносин відрізняється в 

залежності від особливостей ринку, на якому здійснюється дилерська діяльність. 

Суб’єктами дилерських правовідносин на товарному ринку є дилер 

(дистриб’ютор), виробник (постачальник, імпортер). Найпоширенішою 

організаційно-правовою формою серед суб’єктів господарювання на товарному 

ринку України є товариства з обмеженою відповідальністю. Законодавство України 

не встановлює обмежень стосовно організаційно-правової форми для суб’єктів 

господарювання, що здійснюють дилерську діяльність на товарному ринку України. 

Прикладом може слугувати тлумачення, яке міститься в ст. 3 Постанови КМУ від 11 

листопада 2009 р. № 1200 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та 

роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають 

ідентифікаційні номери» [101], поняття «дистриб’ютор», «уповноважений дилер» 

тлумачаться як суб’єкти господарювання. Такий суб’єкт торгівлі як «дистриб’ютор» 

за законодавством України тлумачиться досить широко. Відповідно до Наказу 

МОЗУ від 31 жовтня 2011 р. № 723 [102] «дистриб’ютор» – це суб’єкт 

господарювання, який здійснює відповідну діяльність щодо дистрибуції лікарських 



засобів. ЗУ «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» [103] 

суб’єктний склад поняття «дилер» тлумачить ще більш широко, під «дилером» 

розуміє юридичну або фізичну особу. 

Останні кілька років кількість новостворених юридичних осіб поступово 

зростає, при тому більше половини всіх юридичних осіб, що реєструються в Україні 

припадає на товариства з обмеженою відповідальністю [104, с. 38]. 

Найпоширенішими організаційно-правовими формами здійснення підприємницької 

діяльності в світі є ті, які передбачають обмеження відповідальності своїх учасників 

внесками до статутного капіталу товариства, такими організаційно-правовими 

формами в першу чергу виступають товариства з обмеженою відповідальністю. В 

повній мірі зазначена закономірність стосується і дилерської діяльності. Оскільки 

дилерська діяльність пов’язана з комерційними ризиками, відповідно учасники 

такого суб’єкта господарювання зацікавлені в тому, щоб відокремити своє майно від 

майна такого суб’єкта господарювання. Учасники суб’єкта господарювання – 

дилера не несуть відповідальність за його зобов’язаннями, а лише несуть ризик 

збитків, пов’язаних з діяльністю дилера. В даному разі потрібно розділяти учасників 

суб’єкта господарювання – дилера (учасників юридичної особи) та учасників 

дилерських правовідносин – переважно контрагентів дилера під час здійснення ним 

дилерської діяльності. 

Дилери як суб’єкти дилерських правовідносин на ринку цінних паперів 

представлені дилером та первинним дилером. Дилером може виступати банк. 

Відповідно до Постанови КМУ від 14 квітня 2009 р. № 363 «Про запровадження 

інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» (далі – Постанова 

КМУ № 363) [105] первинними дилерами є визначені Мінфіном банки, які взяли на 

себе зобов'язання співпрацювати з Міністерством у частині розвитку внутрішнього 

ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у розміщеннях 

облігацій внутрішніх державних позик та переважне право брати участь в інших 

операціях, що проводить Мінфін з такими облігаціями. Відповідно до зазначеної 

постанови первинними дилерами можуть бути банки. Організаційно-правовою 

формою банків в Україні є публічне акціонерне товариство або кооперативний банк 



[ст.6, 106]. Відповідно до Постанови КМУ № 363, банк для того, щоб набути статусу 

первинного дилера, повинен відповідати додатковим вимогам: 1) мати ліцензію на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі 

цінними паперами); 2) сплачений статутний  капітал, еквівалентний  не менш як 10 

млн. євро; 3) практичний досвід роботи на ринку облігацій (загальний обсяг торгівлі 

облігаціями становить не менш як 1 млрд. гривень). 

Потрібно зазначити, що така вимога як наявність ліцензії на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку є аналогічною до тієї, яка ставиться для 

суб’єкта (дилера), що планує здійснювати дилерську діяльність на фондовій біржі 

відповідно до ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» [107]. 

Отже, можна зробити висновок, що суб’єктний склад первинного дилера, 

відрізняється від дилера на фондовому ринку особливостями: 1) первинним дилером 

може бути виключно банк, в той час як відповідно до ст. 16 ЗУ «Про цінні папери та 

фондовий ринок» професійну діяльність на фондовому ринку можуть здійснювати 

акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Банки ж не 

можуть створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Ст. 17 

даного закону вказує, що професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на 

фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у 

формі господарського товариства, виходячи з розуміння попередньої статті, – 

акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю; 2) вимога до 

статутного капіталу дилера на фондовому ринку значно менше, ніж до первинного 

дилера (500 тисяч гривень – ч.1 ст.17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» 

проти 10 мільйонів євро - ч.3 ст.3 Постанови КМУ № 363); 3) до первинного дилера 

додаткова вимога про загальний обсяг торгівлі облігаціями у розмірі не менш як 1 

млрд. гривень, на момент набуття статусу первинного дилера; 4) статус первинного 

дилера набувається на підставі договору між банком та Міністерством фінансів 

України. Можна зробити висновок: кожний первинний дилер є дилером на ринку 

цінних паперів, однак не кожний дилер на ринку цінних паперів може набути 

статусу первинного дилера. 



Відокремлений підрозділ юридичної особи як учасник 

внутрішньогосподарських дилерських правовідносин. Іноземні суб’єкти 

господарювання з метою розширення ринку збуту відкривають в Україні філії та 

представництва. Зазначені підрозділи наділяються майном юридичної особи, яка їх 

створила та діють на підставі положення, затвердженого юридичною особою – 

засновником. Філії та представництва можуть укладати дилерські договори, їх 

діяльність спрямована саме на забезпечення постійної присутності товарів і послуг 

на ринку держави. Діяльність філій та представництв тісно пов’язана з дилерськими 

правовідносинами. Відповідно до ч.1 ст. 95 ЦКУ філією є відокремлений підрозділ 

юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або 

частину її функцій. 

Функції юридичної особи може виконувати її філія, однак відокремлений 

підрозділ юридичної особи не може бути суб’єктом дилерських правовідносин, 

оскільки не володіє самостійною правосуб’єктністю. Відокремлений підрозділ діє 

від імені юридичної особи у межах повноважень, що закріплені установчими 

документами юридичної особи, положенням про відокремлений підрозділ, яке 

затверджено юридичною особою, або довіреністю, виданою нею у встановленому 

порядку керівникові цього підрозділу [108]. ВГСУ у Постанові по справі №16/466 

від 12.04.2007 р. [109] вказує, що філія не є юридичною особою, а відтак не може 

бути стороною в судовому процесі. Зазначена позиція ВГСУ є вирішальною і з 

точки зору матеріального права. Не володіючи правосуб’єктністю, філія, чи 

представництво відповідно не можуть набути товар у власність, що є визначальною 

ознакою дилерства. В той же час філія, представництво можуть бути учасниками 

внутрішньогосподарських дилерських правовідносин. 

Філія, представництво можуть бути учасниками дилерських правовідносин, 

якщо є структурними підрозділами юридичної особи – дилера. Структурні 

підрозділи юридичної особи можуть бути учасниками дилерських правовідносин, 

але не можуть бути суб’єктами таких правовідносин.   

Фізична особа та фізична особа-підприємець як суб’єкт дилерських 

правовідносин. На законодавчому рівні дилер тлумачиться як суб’єкт 



господарювання, ЗУ «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» під 

дилером розуміє юридичну або фізичну особу, при цьому в самому законі відсутнє 

тлумачення «фізична особа». З контекстного тлумачення поняття «фізична особа» в 

даному законі під фізичною особою розуміється громадянин-підприємець, виходячи 

з тлумачення, яке дається законодавцем щодо суб’єктного складу «виробника». 

Додатковим аргументом такого тлумачення змісту поняття «фізична особа» в 

даному законі є правова природа діяльності, яка здійснюється таким суб’єктом, 

тобто систематична торговельна діяльність з перепродажу машин та надання послуг 

з їх технічного сервісу. Зазначена діяльність повністю відповідає підприємницькій 

діяльності, а відповідно суб’єкт здійснення такої діяльності – підприємець. 

Здійснення дилерської діяльності з перепродажу машин та надання послуг з їх 

технічного сервісу без реєстрації фізичної особи підприємцем є адміністративним 

правопорушенням, передбаченим статтею 164 КУпАП [110], а саме провадження 

господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. 

Фізична особа не є суб’єктом дилерських правовідносин на ринку цінних 

паперів. Суб’єктами дилерських правовідносин на ринку цінних паперів є виключно 

юридичні особи (ст. 16 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», ст. 11 ЗУ «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»). Однак, потрібно зробити 

застереження, що в пункті 1.10 Постанови Правління НБУ № 254 від 18.06.2003 

року [111] під дилером розуміється працівник банку, якому доручається здійснення 

операцій на грошовому ринку, операцій з цінними паперами, валютою тощо від 

імені банку та його клієнтів. Фактично особа, яка в даному положенні іменується 

дилером не є дилером з точки зору господарського права з двох підстав: 1) дилер в 

тлумаченні Постанови НБУ № 254 не здійснює торговельну діяльність від власного 

імені, а діє від імені банку та його клієнтів; 2) в даному випадку мають місце трудові 

відносини, а не підприємницькі. Такий приклад є додатковим підтвердженням того, 

що відносини, які з точки зору букви закону, іменуються дилерськими 

правовідносинами можуть виникати не тільки  у сфері господарського права, а й в 

інших галузях права. 



Податкове законодавство більш широко тлумачить суб’єктний склад дилера. 

Суб’єктний склад «дилера» у статті 210.2 ПКУ розкривається через категорію 

«платник податку». Відповідно до ст. 15.1 ПКУ Платниками податків визнаються 

фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і 

нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують 

(передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є 

об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких 

покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ. Платник податку – 

суб’єкт податкових відносин. Щодо тлумачення поняття «особа» в контексті розділу 

V ПКУ, то «особою» в тому числі є : юридична особа, фізична особа, фізична особа 

– підприємець, яка ввозить товари на митну територію України, відповідно до п. 

«В» статті 14.1.139. ПКУ. Вказане дозволяє стверджувати, що дилером в розумінні 

ПКУ є юридичні особи, фізичні особи, фізичні особи – підприємці. 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб в певних випадках також можуть 

бути платниками податку на додану вартість, та відповідно з точки зору 

оподаткування є дилерами. НПК до ч.1 ст. 180 ПКУ зазначає: «філії та інші 

відокремлені підрозділи юридичних осіб, крім представництв нерезидентів, що не 

мають статусу юридичної особи, не є платниками ПДВ» [112]. Вказана позиція ПКУ 

щодо тлумачення поняття «дилер» не може бути сприйнята з точки зору 

господарського права. Суб’єктний склад господарських правовідносин є відмінним 

від податкових правовідносин. 

Оскільки нами дилерські відносини розглядаються як господарські 

правовідносини, відповідно суб’єктний склад дилерських правовідносин має бути в 

межах суб’єктного складу господарських правовідносин. 

Щодо дилерської діяльності в розумінні ПКУ, то суб’єкт такої діяльності 

(дилер) є суб’єктом податкових правовідносин, але не є суб’єктом дилерських 

правовідносин з точки зору господарського права. На нашу думку, ПКУ іменує 

«дилером» певну категорію платників податків з певною мірою умовності. 

Податкове законодавство не включає в себе властивості дилера як суб’єкта 

господарювання, що є характерним для господарського законодавства. Податкове 



законодавство не визначає дилера в першу чергу як підприємця (в розумінні ст. 42 

ГКУ), не ставить такої вимоги до визначення його статусу через систематичність 

здійснення господарської діяльності. ПКУ допускає здійснення дилером діяльності 

від свого імені або від імені іншої особи за винагороду, розглядаючи дилера як 

комерційного посередника (агента). В Р.1.1 нами обґрунтовано точку зору, що 

дилерська діяльність не є посередницькою діяльністю. Відтак, дилер як суб’єкт 

податкових правовідносин не є тотожним дилеру як суб’єкту дилерських 

правовідносин з господарсько-правової точки зору. Тому вважати дилером фізичну 

особу (непідприємця) не представляється можливим. 

З точки зору доктрини господарського права фізичні особи не можуть бути 

суб’єктами господарських правовідносин. З цього приводу А. Я. Пилипенко 

зазначав, що господарські відносини мають певні особливості. Насамперед, це 

обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб’єктів [113, с. 23–24]. Даючи 

перелік суб’єктів господарських правовідносин, А.Я. Пилипенко, не вказує фізичних 

осіб. Норми цивільного права універсальні і поширюються на фізичних і юридичних 

осіб незалежно від діяльності, якою вони займаються. Норми господарського права 

спеціальні в тому розумінні, що діють лише стосовно юридичних осіб, їх 

структурних підрозділів, окремих підприємців, які здійснюють господарську 

діяльність і споживають її результати. Цивільне право складається з норм однієї 

галузі, які на засадах юридичної рівності суб’єктів регулюють майнові і особисті 

немайнові відносини; господарське право з точки зору законодавства є комплексною 

галуззю [113, с. 24]. 

Дилерські правовідносини можуть виникати і в межах цивільного права, 

відповідно і можливість фізичної особи (непідприємця) бути суб’єктом дилерських 

правовідносин допустима. Однак, дилером не може бути фізична особа, яка не 

набула статусу підприємця. Дилерські правовідносини як господарсько-торговельні, 

існують як мінімум між двома суб’єктами, окрім дилера суб’єктом дилерських 

правовідносин є виробник (постачальник). Постачальником теоретично може бути і 

фізична особа – непідприємець. Зазначені правовідносини мають місце в сфері 

продажу програмного забезпечення. Фізична особа створює програмне забезпечення 



і продає його юридичній особі, яка буде здійснювати його перепродаж через 

інтернет-магазин. Така фізична особа за використання її об’єкта авторського права 

отримує винагороду – роялті. 

Дилерські відносини, на нашу думку, можуть включати відносини 

інтелектуальної власності. До складу дилерських правовідносин можуть входити 

інші групи відносин, які за своїм змістом не є господарськими, однак забезпечують 

зв’язок між всіма суб’єктами дилерських правовідносин. В наведеному нами 

прикладі автор виконує обов’язки постачальника (виробника), але його товар – це 

твір, який носить індивідуально визначений характер, а сам автор створював його із 

застосуванням творчих здібностей. Виробник товар виготовляє партіями, а автор 

створює одну версію і надає майнові права на її копіювання і розповсюдження, за це 

отримує роялті. Такому автору не потрібно бути підприємцем. Він створив твір і 

його дохід не є результатом систематичної підприємницької діяльності. На підставі 

викладеного аналізу, вважаємо, що фізична особа – непідприємець може бути 

суб’єктом дилерських правовідносин, але не з господарсько-правової точки зору. 

Щоб розмежувати суб’єктів та учасників дилерських правовідносин, 

пропонуємо застосувати наступний підхід до дослідження суб’єктного складу 

дилерських правовідносин. Суб’єктами дилерських правовідносин можуть бути 

тільки суб’єкти господарювання. Учасниками дилерських правовідносин можуть 

бути: державні органи, відокремлені підрозділи юридичної особи – дилера (як 

учасники внутрішньогосподарських відносин), а також фізичні особи – 

непідприємці. Дилерські відносини можуть виникати не обов’язково між суб’єктами 

господарювання. Дилерські відносини можуть виникати між суб’єктами та 

учасниками дилерських відносин, але такі відносини не будуть господарсько-

правовими. Відтак, суб’єктний склад дилерських правовідносин класично 

представлений дилером та виробником, які є суб’єктами господарювання, можуть 

створюватися у формі господарських товариств (приватної або державної форми 

власності), а також фізичні особи – підприємці. 

Об’єкти дилерських правовідносин. О. І. Харитонова, досліджуючи такі 

загальноцивілістичні поняття як об’єкти цивільних прав та об’єкти цивільних 



правовідносин, зазначає, що об'єкти цивільних прав і об'єкти цивільних 

правовідносин поняття тотожні. Об’єкти цивільних прав (правовідносин), на думку 

науковця, це матеріальні та (або) нематеріальні блага, з приводу яких складаються 

цивільні правовідносини [114, с. 333]. Ю. О. Заіка відстоює позицію тотожності 

об’єкта цивільних прав та об’єкта цивільних правовідносин. Ю. О. Заіка до таких 

висновків приходить виходячи з того, що безоб’єктних цивільних відносин не існує. 

На думку вказаного науковця, об’єктами цивільних правовідносин в рівній мірі 

можуть бути як речі, у тому числі гроші та цінні папери, так і майнові права на 

відповідні речі [115, с. 44]. 

Подібну позицію обстоює російський науковець Е. А. Суханов [116, с. 140]. 

На думку науковця, об'єкти цивільних правовідносин – це різні матеріальні (в тому 

числі речові) та нематеріальні (ідеальні) блага або процес їх створення, що 

становлять предмет діяльності суб'єктів цивільного права. Однак, як зазначає 

Е. А. Суханов, матеріальні та нематеріальні блага стають об’єктами не тільки прав, а 

й обов’язків, які в сукупності як раз і складають правовідносини. Що стосується 

окремо обов’язків в правовідносинах, то вони якраз і є змістом правовідносин. В той 

же час в спрощеному вигляді, об’єкт цивільних прав є тотожним об’єкту цивільних 

правовідносин. Погляди представників даного підходу можна в сукупності 

іменувати «речовою» теорією об’єкта правовідносин. Зазначена теорія речового 

об’єкта правовідносин ґрунтується в тому числі на філософському розумінні 

протиставлення суб’єкта об’єкту. 

Якщо застосувати вказаний підхід до дилерських правовідносин, наприклад на 

ринку цінних паперів, можна прийти до ряду висновків. Об’єкт господарських прав 

– цінні папери, які торгуються на ринку цінних паперів. Відповідно до зазначеного 

підходу цінні папери є об’єктом господарських прав, і в той же час є об’єктом 

господарських правовідносин. Однак, будучи об’єктом господарських прав, 

наприклад прав власника, ніякого двостороннього відношення між власником та 

іншим суб’єктом не існує. В даному випадку існують тільки абсолютні 

правовідносини, в яких власнику цінного паперу протистоїть невизначене коло 

зобов’язаних осіб. При абсолютних правовідносинах зобов’язаною стороною 



виступають всі особи, які оточують власника, оскільки ніхто з них не може 

порушувати права власника щодо володіння, користування та розпорядження 

майном. Тобто, відносин між двома конкретно визначеними суб’єктами немає – 

відносних правовідносин не існує. Відтак, про існування правовідносин як таких 

говорити складно, можна говорити про існування права власності на цінні папери, 

однак відносини між власником та іншим суб’єктом з питань управління, чи 

розпорядження майном відсутні. Сама ж юридична природа правовідносин 

передбачає існування правомочної сторони та зобов’язаної. На нашу думку, 

дилерські правовідносини виникають через активні дії сторін, тобто дилерські 

правовідносини можуть бути тільки відносними правовідносинами. Вважаємо, що 

абсолютних дилерських правовідносин не існує. 

Оскільки об’єктами права є майно, відповідно посягання на такі об’єкти зі 

сторони невизначеного кола осіб є проявом порушення права власності, а не 

порушенням правовідносин. В той же час порушення права власності на майно, 

шляхом посягання на таке майно призводить до виникнення правовідносин, які 

пов’язані з таким порушенням. Тому позиція ототожнення об’єктів права з 

об’єктами правовідносин в частині дилерських правовідносин нами не сприйнята. 

Що стосується ототожнення обов’язків у правовідносинах зі змістом 

правовідносин, вказана позиція, на нашу думку, також має недоліки. В даному 

випадку дилерські правовідносини будуть складатися з суб’єктів (сторін), об’єкта 

(об’єктів) права, обов’язків. В такому разі зв’язок між суб’єктами дилерських 

правовідносин буде неповним, адже, як відомо з теорії права, обов’язку однієї 

сторони кореспондує право іншої сторони. У випадку відсутності права вимоги не 

можна говорити про наявність обов’язку виконати вимогу. Грунтуючись на 

викладеному, підходи науковців О. І. Харитонової, Ю. О. Заіки, Е. А. Суханова в 

частині ототожнення об’єкта цивільних прав та об’єкта цивільних правовідносин в 

аспекті дилерських правовідносин сприйняті бути не можуть. 

А. П. Сєргєєв, Ю. К. Толстой притримуються точки зору, що поведінка 

суб’єктів цивільних правовідносин, спрямована на різного роду матеріальні блага, 

становить об’єкт цивільних майнових правовідносин. При цьому необхідно 



розрізняти поведінку суб’єктів цивільного правовідношення в процесі їх взаємодії 

між собою і їх поведінку, спрямовану на матеріальне благо. Перше утворює зміст 

цивільних майнових правовідносин, а друге – його об’єкт [117, с. 99]. На думку 

вказаних науковців, таке розмежування змісту і об’єкту правовідносин, зумовлює і 

їх відповідний взаємозв’язок. Зміст впливає на об’єкт правовідносин наступним 

чином: правомочна сторона своєю поведінкою впливає на зобов’язану сторону, яка 

під впливом цього і вчиняє дії, спрямовані на відповідні матеріальні блага. Якщо 

перенести зазначену правову конструкцію на дилерські правовідносини, то змістом 

дилерських правовідносин будуть саме відносини між дилером та виробником, що 

виникають на підставі дилерського договору та регулюються останнім. Об’єктом 

дилерських правовідносин, на нашу думку, є сукупність майнових та немайнових 

прав на визначене майно, які передаються дилеру від контрагента на платній 

основі. Вважаємо, що об’єктом дилерських правовідносин може бути майно та/або 

права на майно, які передаються дилеру. 

 На товарному ринку об’єктом дилерських правовідносин є група товарів та 

окремих немайновий прав на такі товари, що придбаваються дилером у виробника 

(постачальника) з метою їх подальшої роздрібної реалізації на певній території, на 

умовах визначених дилерським договором. На ринку цінних паперів об’єктом 

дилерських правовідносин є цінні папери, що купуються та продаються дилером. 

Зміст дилерських правовідносин. Зміст дилерських правовідносин можна 

тлумачити як сукупність прав і обов’язків суб’єктів дилерських правовідносин по 

відношенню один до одного. 

Е. А. Суханов зазначає, що структура змісту правовідносин – це спосіб 

взаємозв’язку суб’єктивних прав і обов’язків, що становлять зміст 

правовідносин [116, с. 45]. Структура змісту правовідносин може бути простою і 

складною. Зміст правовідносин може бути охарактеризований як простий, якщо у 

суб’єкта є лише одне право, якому кореспондує один обов’язок іншого суб’єкта 

правовідносин. Простий зміст правовідносин більш характерний для тих правових 

відносин, які виникають на основі договірних конструкцій, що прямо передбачені 

актами цивільного законодавства. Прикладом правовідносин з простим змістом 



можуть бути правовідносини, що виникають під час виконання договору роздрібної 

купівлі-продажу (стаття 698 ЦКУ). Складний зміст правовідносин характерний для 

правовідносин, що виникають на підставі так званих змішаних договорів. В той же 

час стверджувати, що з «простого» договору формуються правовідносини з 

«простим» змістом, а зі змішаного договору [Див. ст. 628 ЦКУ] – зі «складним» 

змістом буде неправильно. В даному випадку можна говорити про відповідний 

теоретичний поділ.  

Теорія розподілу змісту правовідносин на «простий» і «складний» є дещо 

умовною. Проблема полягає не в тому, що неможливо розділити правовідносини в 

залежності від змісту на прості і складні, проблема в тому чи можуть існувати 

правовідносини з простим змістом у сфері господарського права. На нашу думку, 

існування господарських правовідносин з простим змістом є сумнівним через 

наступні обставини: письмове оформлення договорів між суб’єктами 

господарювання, безготівковий розрахунок, значні об’єми товарообороту, 

особливий характер правовідносин з органами податкового контролю. Необхідність 

урегулювання зазначених умов у договорі призводить до існування значної кількості 

прав і обов’язків у кожного з суб’єктів таких правовідносин. 

Зміст правовідносин, на думку Е. А. Суханова, окрім простого та складного 

може бути також комплексним. До комплексного змісту правовідносин, науковець 

відносить правовідносини, що складаються з декількох окремих правовідносин, 

об’єднаних одним договором і які фактично представляють собою одне цілісне 

правовідношення. Існування одного правовідношення є підставою стверджувати про 

існування відповідно і одного змісту такого правовідношення. Як приклад такого 

комплексного змісту правовідношення, науковець наводить правовідносини, які 

виникають з договору дослідно-конструкторських робіт зі створення обладнання, 

його поставки, здійснення його монтажу та проведення пусконалагоджувальних 

робіт [116, с. 46]. Однак, на нашу думку, поділ змісту правовідносин по відношенню 

до дилерських правовідносин є неприйнятним. Дилерські правовідносини не 

можливо розкласти на окремі правовідносини з простим змістом, які можуть 

існувати незалежно один від одного. 



В юридичній науці існують і інші підходи до визначення змісту 

правовідносин. В. В. Рєзнікова, досліджуючи наукові погляди Г. І. Сальнікової, 

зазначає: специфіка змісту посередницького правовідношення визначається метою, з 

якою у нього вступають клієнт і посередник – сприяння у встановленні нового 

правовідношення з третіми особами. З огляду на це Г. І. Сальнікова, об’єктом і 

матеріальним змістом посередницького правовідношення вважає активні дії з 

надання посередницьких послуг [11, с. 234; 119, с. 54]. Фактично за даним підходом 

відбувається ототожнення змісту правовідносин з об’єктом правовідносин, що не є 

прийнятним з точки зору дилерських правовідносин. 

Отже, зміст дилерських правовідносин – сукупність взаємних майнових і 

немайнових прав і обов’язків дилера та суб’єкта (учасника) дилерських 

правовідносин, в якому контрагенти наділені кореспондуючими правами та 

обов’язками. Зміст дилерських правовідносин складається між контрагентами і 

прямо впливає на їх поведінку, полягає в обов’язку виробника здійснити передачу 

визначеного договором майна дилеру на платній основі та обов’язку дилера 

здійснити перепродаж такого майна як товару. 

Зміст дилерських правовідносин є способом реалізації прав і виконання 

обов’язків контрагентів, опосередковано впливає на об’єкт дилерських 

правовідносин. 

Зміст дилерських правовідносин – права і обов’язки контрагентів стосовно 

один одного, об’єкт дилерських правовідносин – майнові та немайнові права на 

певну групу товарів. 

 

 

 

 



2.3. Поняття, особливості та види договорів, що регулюють дилерську 

діяльність 

Дилерські правовідносини включають в себе значну кількість правовідносин, 

що опосередковують перехід права власності на товар, управління дилерською 

діяльністю, відносини ексклюзивності, відносини зі зберігання товару, гарантійного 

обслуговування тощо. 

Законодавство України не містить визначення поняття дилерський договір, в 

той же час дилерський договір стає все більш поширеним у юридичній практиці. 

Розподіл ринків збуту високотехнологічних товарів та послуг здійснюється за 

допомогою договорів дилерства та дистриб’юції. Поява договірних конструкцій 

такого типу викликана неможливістю традиційних поіменованих договорів 

задовольнити потребу сучасного економічного життя. В той же час регулювання 

дилерських правовідносин на договірному рівні здійснюється не тільки дилерським 

договором. 

Юридичне оформлення відносин між учасниками товарного ринку 

здійснюється за допомогою врегулювання цих відносин на законодавчому та 

договірному рівнях. Регулювання правовідносин між суб’єктами господарювання 

здійснюється за допомогою господарського договору. В. С. Щербина визначає 

господарський договір як домовленість суб’єкта господарювання з іншим 

учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення їх прав та обов’язків у сфері господарювання 

[120, с. 58; 8, с. 296]. Договірне регулювання дилерських правовідносин може 

здійснюватися за допомогою декількох господарських договорів. На нашу думку, 

можна визначити два юридичних прийоми регулювання дилерських правовідносин 

на договірному рівні: пряме регулювання за допомогою дилерського договору та 

опосередковане регулювання за допомогою групи господарських договорів без 

прямого використання дилерського договору. 

Розглянемо насамперед договірну конструкцію дилерського договору як 

форму прямого регулювання дилерських правовідносин. 



 Сторонами дилерського договору є суб’єкти господарювання. Дилерські 

правовідносини за своїм змістом є комерційними правовідносинами, тобто 

спрямовані на отримання прибутку від операцій товарообміну. Дилер, будучи 

стороною дилерського договору, купує товар з метою подальшої реалізації товару 

споживачеві. Метою діяльності дилера є подальший продаж товару. 

 Р. А. Майданик пропонує доктринальне визначення дилерського договору – 

довгострокова угода, згідно з якою одна сторона – дилер, зазвичай суб’єкт 

підприємницької діяльності, підтримує господарський зв'язок з другою стороною – 

генеральним постачальником (виробником, імпортером) на підставі 

довгострокового договору та реалізує за погодженими цінами на певній частині 

території країни товари (послуги), надані виробником (імпортером) із відповідними 

знижками, але за умови досягнення певного обсягу товарообороту [60, с. 324]. 

Проаналізувавши дане визначення, можна виокремити ознаки дилерського 

договору, на які звертає увагу Р. А. Майданик, а саме: 1) господарський договір; 2) 

довгостроковий договір; 3) сторони, зазвичай, суб’єкти підприємницької діяльності; 

4) прив’язка до території здійснення дилерської діяльності; 5) оплатний характер; 6) 

обов’язковість надання знижок виробником дилеру, але за умови досягнення 

останнім обумовленого обсягу товарообороту. Вказаний науковець відносить 

дилерський договір до змішаних, непоіменованих підприємницьких (неспоживчих) 

договорів. Дилерський договір є змішаним, оскільки в ньому наявні елементи 

купівлі-продажу та угоди про надання послуг. 

 С. М. Бервено під дилерським договором розуміє угоду (правочин), згідно з 

якою одна сторона (постачальник) здійснює поставку товару (послуг) іншій стороні 

(дилеру) із зобов’язанням наступного перепродажу безпосереднім (роздрібним) 

споживачам на визначеній території за погодженими цінами, а також надання 

послуг, пов’язаних з розміщенням товарів на умовах цього договору. Дилерський 

договір є правовою формою регулювання відносин посередництва з економічної 

точки зору. За своєю економічною природою дилерський договір створює 

господарсько-економічну пов’язаність учасників відносин економічного 

посередництва про розміщення товарів [61, с. 109]. С. М. Бервено дилерський 



договір тлумачить як похідний від договору поставки. Особливостями дилерського 

договору, як договору, що може бути віднесений до «групи договорів про 

розміщення», науковець вважає продаж товару дилером безпосереднім (роздрібним) 

споживачам. На нашу думку, дилерський договір може містити вимогу про 

обов’язковість продажу товару дилером роздрібним споживачам, однак вказана 

умова не завжди має місце в дилерських договорах. В Р.1.1 дисертаційного 

дослідження наведені приклади, коли дилер реалізує товар не кінцевому 

споживачеві, а іншим суб’єктам, відповідно вважати обов’язковою умовою 

дилерського договору саме зобов’язання дилера реалізовувати товар тільки 

кінцевому споживачеві не є можливим. В той же час така складова мети 

дилерського договору як реалізація товару кінцевим споживачам може мати місце. 

 Різниця між договором поставки та дилерським договором полягає у 

відмінності між істотними умовами зазначених договорів. З цього приводу 

О. Г. Агєєв зазначає: «Незалежно від предмета договору поставки, складу його 

учасників, а також підстав його укладення, істотними умовами договору поставки є: 

умова про товар (асортимент, кількість, якість), строки і порядок поставки, строки і 

порядок оплати. При відсутності хоча б однієї з названих умов у договорі він 

вважається неукладеним» [121, с. 104]. На нашу думку, умови дилерського договору 

про асортимент, кількість, якість товару, а також ціна не є істотними умовами 

дилерського договору. 

Договірне регулювання дилерських правовідносин є складною юридичною 

конструкцією. З цього приводу П. Ю. Широкін зазначає, що дилерський договір є 

складною правовою конструкцією, яка включає в себе елементи договорів поставки, 

договорів надання послуг, угоди публічної обіцянки винагороди (всім, хто придбає 

автомобіль марки … комплект зимової резини в подарунок), договорів 

представництва, поруки і т.д. П.Ю. Широкін розглядає дилерський договір як підвид 

агентського договору. На думку науковця, при подальшому укладенні договору 

купівлі-продажу поставленого товару зі споживачами дилер діє за дорученням 

виробника (імпортера), реалізуючи поставлений товар від свого імені [122, с. 44].   



В юридичній практиці поширеним є ототожнення дилерського договору з 

дистриб’юторським договором. Така ситуація в значній мірі пов’язана з 

ототожненням дилера та дистриб’ютора. Досліджуючи співвідношення «дилера» та 

«дистриб’ютора», Л. Костенко зазначає: «По своїй суті ці поняття ідентичні, але 

практикою торгівлі дистриб’юторами називають великі торговельні фірми, які 

мають прямі поставки від виробника (офіційний дистриб’ютор, генеральний 

дистриб’ютор і т.п.) і які, в свою чергу, формують свою дилерську мережу. Таким 

чином, дилер – це той же дистриб’ютор, але з меншими повноваженнями і правами 

та з меншою територією, на якій він здійснює свою діяльність. Але, поділ цей є 

умовним, законодавчо не визначеним, тому чіткої лінії між термінами 

«дистриб’ютор» і «дилер» немає» [79, с. 104]. Зазначений підхід ототожнює 

дилерський та дистриб’юторський договори. 

В. А. Маслова визначає дистриб’юторський договір як непоіменований 

змішаний договір, в якому поєднуються елементи поіменованого договору поставки 

та елемент, не типовий для поіменованих договорів, яким регулюється організація 

наступного перепродажу товарів, що придбані дистриб’ютором у 

виробника [123, с. 10–11]. В даному разі можна говорити про дуалістичну природу 

дилерського договору: договір поставки та договір про надання послуг. За даним 

підходом відбувається поєднання поіменованих договорів в рівних частинах, або з 

незначним переважанням одного з них. В той же час, зазначений підхід 

підтримується не всіма. А. М. Партін дистриб’юторський договір відносить до групи 

договорів, що спрямовані на надання послуг [124, с. 10]. С. Ю. Чашкова, 

розглядаючи дистриб’юторську діяльність як підвид посередницької діяльності, 

приходить до висновку, що дистриб’юторський договір не відноситься до жодної 

договірної конструкції групи посередницьких договорів, які передбачені ЦК РФ. В 

той же час, найбільш схожими договірними конструкціями, які регулюються ЦК РФ 

для дистриб’юторського договору є агентські або комісійні договори [125, с. 22]. 

Різниця між дилером та дистриб’ютором, на думку окремих науковців, 

зокрема Є. В. Татарської полягає в тому, що дилер реалізує товари виключно на 

рівні роздрібної торгівлі [29, с. 199]. Тобто дистриб’ютора можна розглядати як 



оптового дилера на товарному ринку. Особливістю дилерської діяльності на 

товарному ринку є те, що кількість ланок перепродажу може бути значною, 

дилерська система може нараховувати ряд дилерів з переходом з вищого до нижчого 

рівня. Регіональна мережа може включати великооптових та дрібнооптових дилерів. 

Виходячи з практичного розуміння оптової торгівлі, дилери, що здійснюють 

просування товарів на значній території в значних об’ємах на товарному ринку 

іменуються дистриб’юторами. А договори, відповідно укладені між виробником 

(замовником) з однієї сторони та дистриб’ютором з іншої іменуються 

дистриб’юторськими договорами. 

На нашу думку, дистриб’юторська діяльність може здійснюватися виключно 

на товарному ринку. Дилерська діяльність може здійснюватися як на ринку товарів 

так і на ринку цінних паперів (в тому числі на фондовій біржі). Вважаємо, що 

дистриб’юторська діяльність поняття вужче і є однією з форм здійснення дилерської 

діяльності. В той же час на ринку товарів і послуг використання поняття «дилерська 

діяльність» як синонім «дистриб’юторська діяльність» є можливим. Відповідно, 

дилерський договір є тотожним дистриб’юторському договору. В той же час на 

біржовому ринку не укладаються ні дилерські, ні дистриб’юторські договори, хоча 

діяльність дилера на біржі є дилерською, а не дистриб’юторською в розумінні 

законодавства України. Що стосується дилерського та дистриб’юторського 

договору обидва договори укладаються на ринку товарів і послуг. 

Сторонами дистриб’юторського договору є дистриб’ютор та замовник 

(постачальник, імпортер). Дистриб’ютор здійснює купівлю товару (групи товарів) у 

замовника на певних умовах. Дані умови можуть досить різнитися в залежності від 

специфіки товару, який реалізується замовником разом з дистриб’ютором. В той же 

час є ряд положень, які часто закріплюються в дистриб’юторських договорах. Дані 

положення регулюють умови співробітництва між замовником та дистриб’ютором. 

Ексклюзивні умови співробітництва не є істотною умовою дистриб’юторського 

договору. 

Замовник зобов’язується поставляти товари власного виробництва 

обмеженому колу дистриб’юторів (часто лише одному), організовувати покращене 



(подовжене) гарантійне обслуговування для кінцевих споживачів. Дистриб’ютор 

закріплюється за певною територією (регіоном). Нерідко дистриб’ютор отримує 

інформацію, що є комерційною таємницею. Відповідно до договірних відносин між 

замовником та дистриб’ютором, останній разом з правом продажу товарів отримує 

також право використання об’єктів інтелектуальної власності з правом передачі 

тертім особам або без такого права. Дані об’єкти права інтелектуальної власності 

передаються дистриб’ютору і необхідні, як правило, для гарантійного 

обслуговування, ремонту товарів, які дистриб’ютор просуває на ринку. Потрібно 

зазначити, що укладаючи договір дистрибуції, дистриб’ютор, як правило вже має 

розгалужену мережу центрів продажу на території, на якій він просуватиме товар 

замовника.  Юридичні особи – дистриб’ютори, які працюють на ринку реалізації 

певних товарів завжди працюють з аналогічними групами товарів і тому мають 

торгову мережу, орієнтовану на кінцевих споживачів. В той же час ряд замовників, 

які бажають виокремити свій товар з групи аналогічних, взаємозамінних товарів, 

працюють лише з одним дистриб’ютором на визначеній території. Тобто умовою 

дистриб’юторського договору може бути двостороннє зобов’язання: замовник 

(постачальник) поставляє товар тільки одному дистриб’ютору, а дистриб’ютор 

розповсюджує товар на визначеній території тільки однієї марки (одного 

виробника). Особливістю даних господарських правовідносин є те, що вони 

встановлюються на значний проміжок часу, дистриб’юторський договір не 

передбачає разового виконання зобов’язань за договором. Дистриб’ютор може бути 

проміжною ланкою між виробником та дилерами. Дана ситуація можлива, якщо 

виробник товару знаходиться за кордоном, а дистриб’ютор є імпортером.  

Здійснюючи продаж товарів, які можуть бути замінені аналогічними товарами 

іншої марки, дилери конкурують між собою. Вказана обставина створює сприятливі 

умови для включення до дилерських договорів ряду вимог щодо ексклюзивності. 

Так, в США автосалони, які продають нові автомобілі спеціалізуються на одній 

марці автомобілів. В регіонах, де кількість покупців незначна можливі випадки, що 

в автосалоні продається кілька марок автомобілів. Виробники американських 

автомобілів дозволяють своїм регіональним дилерам у випадку малої кількості 



покупців продавати в своїх автосалонах марки і інших виробників, але такі 

виключення стосуються тільки американських виробників. Тобто дилер, який 

продає автомобілі американської марки, може бути дилером і іншого виробника, але 

за умови що другий виробник також представляє автопромисловість США. Дані 

умови про ексклюзив діють тільки на території США [126, с. 237]. 

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 180 ГКУ господарський договір вважається 

укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі 

досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за 

законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на 

вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.  

При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі 

погодити предмет, ціну та строк дії договору.  

Предметом дилерського договору є права на товар, які виробник зобов’язаний 

передати дилеру для їх подальшої роздрібної реалізації на певній території, на 

умовах визначених дилерським договором, або окремим договором. 

 Що стосується строку, на який укладається дилерський договір, то даний 

договір можна охарактеризувати як довгостроковий. Строк дилерського договору 

залежить від ряду факторів: технічна складність товару, роздрібна ціна товару, 

гарантійний строк обслуговування товару, унікальність товару на ринку, витрати на 

навчання і підвищення кваліфікації працівників дилера, які здійснюють гарантійне 

обслуговування товару тощо. Дилерські договори між постачальником та дилером 

на ринку сільськогосподарської техніки укладаються на значний термін, що 

викликано необхідністю гарантійного обслуговування та постачанням запасних 

частин з держави-виробника. Дилерські договори на ринку медичного обладнання 

укладаються на значний термін, оскільки існує необхідність постійного планового 

підвищення кваліфікації інженерів дилера на заводі виробника. Строк дії таких 

договорів нерідко перевищує 10 років.    

Дилерський договір є оплатним. Платність у договорі обумовлюється 

передачею грошей, речей, наданні зустрічних послуг. Оплатні договори характерні 

наявністю зустрічного еквівалентного надання матеріальних чи нематеріальних 



благ. Особливість дилерського договору полягає в тому, що купівля-продаж може 

здійснюватися під зустрічне зобов’язання дилера (покупця) надавати послуги з 

просування товару на ринку. В той же час дилер не отримує товар безоплатно, отже 

дилерський договір є оплатним. Стосовно оплатності договорів даного типу 

В. А. Маслова звертає увагу на два аспекти. По-перше, якщо товари купуються з 

метою подальшої реалізації споживачам, то дані товари повинні відповідати певним 

правилам роздрібної торгівлі (наприклад, правилам реалізації товарів певних видів). 

По-друге, виробнику товарів важливо не просто їх реалізувати проміжному 

торговцю: відносини між виробником і дистриб’ютором встановлюються з іншою 

метою, ніж просто продаж товарів по більш вигідній ціні. Виробника цікавить 

організація системи роздрібної торгівлі (в яких точках роздрібної торгівлі кінцевий 

споживач зможе придбати товар, яке обслуговування буде супроводжувати покупку 

і т.д.). Іноді ця мета (побудова системи торгівлі) для виробника є більш 

пріоритетною, ніж ціна товару і обсяг продаж [26, с. 52]. Хоча науковець досліджує 

дистриб’юторські правовідносини, в частині оплатності та організації системи 

роздрібної торгівлі зазначені два аспекти можуть бути перенесені на дилерські 

правовідносини. Отже, дилерський договір є оплатним.  

Вартість товарів, які передаються виробником дилеру може закріплюватися в 

дилерському договорі, або міститися в специфікаціях, заявках, рахунках до 

дилерського договору. Оскільки дилерські договори є довгостроковими, 

закріплювати в тексті договору ціни на товари, асортимент яких часто широкий, не 

завжди є можливим. Особливо це стосується торгових центрів (маркетів), які 

працюють з великою кількістю постачальників. Через зміну цін та асортименту, 

ціни на товари та їх перелік виносять в окремі документи, які є невід’ємними 

частинами дилерського договору. Найменування та ціна товару встановлюється в 

додатках до дилерського договору. Додатки до дилерського договору можуть бути 

змінені за згодою сторін. Дилер оплачує товар за цінами, що є чинними на дату 

поставки товару або розміщення замовлення на поставку товару. Оплата товару 

здійснюється шляхом банківського переказу на рахунок постачальника відповідно 



до ч. 2 ст. 1087 ЦКУ. Розрахунки за зовнішньоекономічним дилерським договором 

можуть проводитися в іноземній валюті. 

Однією з істотних умовою дилерського договору є визначення території, на 

якій дилер здійснюватиме дилерську діяльність з просування товарів виробника. Як 

правило, територія здійснення дилерської діяльності обумовлюється межами 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Дилери (дистриб’ютори) разом з постачальниками (виробниками, 

імпортерами) задовольняють попит покупців на певні види товарів та послуг. 

Зазначені економічні зв’язки отримують правове регулювання за допомогою 

відповідних договорів. Договори дистриб’юції, дилерства, про надання виключних 

прав продажу і про виключний імпорт, комерційної концесії у теорії господарського 

права можуть бути об’єднані у групу договорів про розміщення товарів та/або 

послуг. Договори про розміщення ґрунтуються на конструкціях купівлі-продажу, 

спільної діяльності, про надання послуг і створюють господарсько-економічну 

пов’язаність учасників господарського обороту. Р. А. Майданик зазначає, що 

договори про розміщення мають своїм предметом вчинення дій з купівлі-продажу і 

надання послуг з подальшого просування (реалізації) товару на ринку третім особам 

(роздрібним споживачам), що дає підстави визнавати такі правочини змішаними або 

непоіменованими договорами (innominati contractus), тобто правочинами, які прямо 

не передбачені серед самостійних договірних типів і не суперечать закону 

[60, с. 319]. В даному випадку науковець акцентує на цивілістичному аспекті групи 

договорів про розміщення, непоіменованих договорів. Дана позиція повністю може 

бути сприйнята і теорією господарського права. Відповідно до ч. 1 ст. 144 ГКУ 

майнові права та майнові обов’язки суб’єкта господарювання можуть виникати з 

угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, що 

йому не суперечать. Якщо дилерський договір не суперечить загальним засадам 

цивільного та господарського законодавства презюмується, що даний договір є 

правомірним. 

На нашу думку, до групи договорів про розміщення товарів і послуг, можна 

віднести сукупність поіменованих та непоіменованих договорів, предметом яких є 



спільне забезпечення постійної реалізації товарів (послуг) виробника його 

контрагентом (в тому числі дилером) на конкретно визначеній території. 

Особливістю групи договорів про розміщення товарів і послуг є спільна мета: 

забезпечення постійної реалізації товарів (послуг) на ринку. Дана група договорів 

включає договори, в яких відбувається перехід права власності (наприклад 

дилерський договір), так і договори, в яких відсутній перехід права власності до 

контрагента, наприклад договір комерційного представництва [127, с. 190]. 

Дилерська діяльність в процесі провадження може поєднуватися з 

представницькою діяльністю, на договірному рівні дилерський договір може 

включати положення про поєднання функцій дилера з функціями комерційного 

представника постачальника на території здійснення дилерської діяльності.  

Дилерський договір, очевидно, є непоіменованим, адже такий договір не 

передбачений ні ЦКУ, ні ГКУ, ні спеціальним законом. Питання про те, чи є 

дилерський договір змішаним має доктринальне підґрунтя. Законодавець поставив 

за мету розділити всі договори на прості та змішані в розумінні ч. 2 ст. 628 ЦКУ. 

Можна стверджувати, що дилерський договір відноситься до складних, тому що 

його можна розкласти на елементи простих договорів. Однак, дилерський договір 

може бути багатостороннім, або містити умови роздрібної реалізації дилером, через 

що його проблематично розкласти на прості «класичні» договірні конструкції. Тому 

питання про те, чи є дилерський договір складним (складається з елементів різних 

видів договорів), чи простим (новий вид договорів) не є вирішеним. На нашу думку, 

дилерський договір є складним. Якщо порівнювати прості договори, то можна 

знайти в них схожі елементи. Наприклад, порівняння простого договору купівлі-

продажу з договором міни (бартеру): одна сторона зобов’язана передати іншій 

стороні товар на платній основі, зазначений обов’язок має місце і в договорі купівлі-

продажу, і в договорі міни. В договорі купівлі-продажу обов’язок іншої сторони 

полягає в передачі грошей, а в договорі міни – речі (речей), визначених 

індивідуальними чи родовими ознаками. Так само можна прослідкувати наявність 

спільних елементів в договорі поставки та дилерському договорі, однак 

множинність прав і обов’язків кожної зі сторін договору призводить до необхідності 



розкладення дилерського договору на елементи. В той же час «цілісного» 

перенесення сукупності елементів договору, як це має місце в простих договорах не 

представляється можливим. Крім того, додатковим аргументом на користь теорії 

«складного» дилерського договору є те, що даний договір не передбачений ні ЦКУ, 

ГКУ, ні спеціальним законом, а, отже, відданий на розсуд сторін, які виходячи з 

потреб можуть розробити договірну конструкцію. 

Теоретики цивільного права (Р. А. Майданик, С. М. Бервено, В. А. Маслова) та 

господарського права (В. В. Рєзнікова, Ю. Чижмар) найбільш близькими з 

юридичної точки зору договорами до дилерського договору визнають договори 

купівлі-продажу та договори поставки. Відповідно до ст. 655 ЦКУ метою договору 

купівлі-продажу є передача майна (товару) у власність покупця на платній основі. 

Відповідно до ст. 712 ЦКУ метою договору поставки є передача товару (на платній 

основі) у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності 

або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим 

подібним використанням. В той же час дані норми ЦКУ не вказують на таку мету як 

подальша реалізація (перепродаж). Оскільки дилерський договір має на меті серед 

іншого і перепродаж, то дана характеристика є надзвичайно важливою. Тому для 

регулювання реалізації товарів з метою подальшої роздрібної торгівлі була 

запропонована конструкція договору оптової купівлі-продажу. До регулювання 

договірних відносин оптової купівлі-продажу застосовуються загальні положення 

про купівлю-продаж. Однак договірна конструкція оптової купівлі-продажу не 

містить положень стосовно території, на якій буде здійснюватися перепродаж 

(роздрібна торгівля). Дані договірні відносини не містять вимог до оптового 

покупця стосовно організації ним гарантійного обслуговування товару, роздрібної 

ціни даного товару, а також вимог ексклюзивного характеру. Під вимогами 

ексклюзивного характеру в даному випадку можна навести приклад зобов’язання 

дилера не співпрацювати з іншими виробниками (постачальниками, імпортерами) 

аналогічних товарів, або передача дилеру окремих прав інтелектуальної власності, 

тощо. Договори купівлі-продажу, оптової купівлі-продажу, поставки традиційно 



розглядаються як такі, що найбільш відповідають правовій природі дилерського 

договору. 

Дилерський договір є консенсуальним – договір вважається укладеним, коли 

сторони досягли домовленості між собою стосовно істотних умов договору, права і 

обов’язки у сторін виникають з моменту досягнення ними згоди щодо істотних умов 

договору. За консенсуальним договором передача майна здійснюється на стадії 

виконання договору. За реальним договором передача майна здійснюється на стадії 

укладання договору. О. С. Яворська, досліджуючи правову природу договорів, 

предметом яких є передача майна у власність на платній основі, звертає увагу на 

правові наслідки непередання майна за реальними та консенсуальними договорами. 

У разі непередання майна за реальним договором – договір вважається неукладеним. 

У разі непередання майна за консенсуальним договором – настає можливість 

застосування засобів примусу [128, с. 14].  

Водночас, дилерський договір може бути і реальним, і консенсуальним 

залежно від того, які положення з цього приводу сторони обумовили у договорі. 

Так, якщо у дилерському договорі визначено лише загальні умови купівлі-продажу 

між постачальником і дилером – це консенсуальний договір, адже вважатиметься 

укладеним з моменту досягнення згоди з усіх істотних умов. В той же час, якщо у 

договорі обумовлено, що ризик загибелі речі переходить до дилера з моменту 

передачі йому продавцем (постачальником) речі, то відповідно такий договір 

вважатиметься укладеним з моменту передачі речі або вчинення конкретних дій з 

метою передачі такої речі. Варто зауважити, що подвійна правова природа 

дилерських договорів пов’язана із подвійною правовою природою договору купівлі-

продажу. Це обумовлено тим, що постачальником та дилером можуть укладатися 

два договори: один, де будуть обумовлені положення довготривалої співпраці 

(консенсуальний), а інший – передбачатиме умови конкретної одинарної купівлі-

продажу. В залежності від варіанту оформлення дилерських відносин поставатиме 

питання про своєрідність конструкції дилерського зобов'язання. 

Т. Каширіна розглядає дистриб’юторський договір як різновид 

організаційного договору. Т. Каширіна наводить ознаки дистриб’юторського 



договору, які на її думку дають підстави віднести вказаний договір до підвиду 

організаційного договору. Такими ознаками є: 1) дистриб’юторський договорів не 

ставить за мету просте оформлення товарообміну: право власності на товар 

переходить до дистриб’ютора на короткий проміжок часу лише до моменту його 

продажу кінцевому покупцю, і чим коротший цей проміжок часу, коли 

дистриб’ютор виступає власником товару, тим ефективніша система збуту; 2) даний 

договір передбачає взаємну співпрацю сторін з ряду питань: наприклад, організація 

гарантійного обслуговування, проведення рекламних заходів. Зазначена співпраця 

носить довготривалий характер [129, с. 119]. 

Вказана позиція може бути сприйнята частково, оскільки дилерський договір 

має подвійний предмет регулювання: визнання за дилером статусу дилера, або 

дистриб’ютора (організаційне зобов’язання) та перехід права власності на товар  

(майнове зобов’язання). В теорії права існують два підходи до розуміння 

організаційного договору: широкий та вузький підхід. Відповідно до вузького 

підходу організаційним договором визнається договір, в якому зміст договору 

складають лише зобов’язання контрагентів організаційного характеру. 

Організаційний договір за вузьким підходом породжує тільки організаційні 

правовідносини між сторонами, наприклад, попередній договір. Широкий підхід 

допускає наявність в організаційному договорі майнових зобов’язань, але з 

перевагою організаційних зобов’язань в загальній масі зобов’язань в договорі. З 

цього приводу Б. І. Пугінський зазначає, що організаційний договір може включати 

елементи майнового договору, проте спільна мета – спрямованість на поліпшення 

організації взаємопов’язаної діяльності залишається незмінною. Суть договору 

визначається основною метою, а не супутніми умовами [130, с. 122]. На нашу 

думку, якщо дотримуватися вузького розуміння сутності організаційного договору, 

то дилерський договір не можна вважати організаційним договором. Дилерський 

(дистриб’юторський) договір передбачає майнові зобов’язання сторін в будь-якому 

разі. Майнові зобов’язання сторін можуть регулюватися і іншими договорами, які 

конкретизують умови поставки конкретної партії товару, однак дилерський договір 

в будь-якому разі містить умови про предмет договору, навіть в узагальненому 



вигляді, типу «продукція під торговою маркою виробника». В той же час, якщо в 

дилерському договорі не передбачені істотні умови поставки партії товару, які 

конкретизуються в окремому договорі, по відношенню до договору поставки 

дилерський договір може бути організаційним. 

 Н. І. Клейн стверджувала, що організаційні функції властиві будь-якому 

господарському договору, проте можливе різне поєднання організаційного й 

майнового начал у договорі. В одних випадках організаційні функції договору є 

переважаючими, в інших – вони виконують лише роль «зв’язки» в майнових 

відносинах [131, с. 32].   

 На підставі викладеного, можна стверджувати, що дилерський договір може 

бути організаційним договором в широкому розумінні також. Однак дилерський 

договір є організаційним тільки на ринку товарному. Договори, що 

опосередковують здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку носять 

майновий характер, можуть бути разовими і тому не є організаційними.  

На нашу думку, дилерський договір має ряд спільних ознак також з договором 

про спільну діяльність. Відповідно до ч. 1 ст. 1130 ЦКУ за договором про спільну 

діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення 

юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Метою 

такої діяльності може бути: економічні вигоди для учасників спільної діяльності, 

завоювання певного ринку товарів і послуг, спільне створення роздрібної мережі, 

задоволення суспільної потреби у товарах і послугах певної групи тощо. Пошук 

спільних ознак між дилерським договором та договором про спільну діяльність 

можливий завдяки ряду обставин: а) на відміну від таких видів зобов’язань як 

купівля-продаж, міна, дарування, поставка тощо, де відбувається перехід майна від 

одного власника до іншого, у зобов’язаннях за спільною діяльністю майно часто 

об’єднується у спільну власність. Дані правовідносини можливі, коли дилер створює 

дилерську мережу і є засновником юридичних осіб-дилерів. Кінцевий 

вигодонабувач лишається один, а суб’єктів господарювання нерідко утворюється 

значна кількість; б) взаємні права та обов’язки учасників опосередковані 

необхідністю досягнення загальної мети, наприклад, задоволення суспільної 



потреби у товарах і послугах певної групи; в) спільна діяльність вимагає від 

учасників чіткої організації, тому зобов’язання мають чіткий організаційний 

характер. Наприклад, розподіл обов’язків по гарантійному ремонту 

високотехнологічних товарів. Поточне обслуговування здійснює дилер, а 

запчастини постачає виробник. Оскільки часто дилер реалізую товар іноземного 

виробника, то вважаємо, що спільну діяльність іноземного виробника та дилера 

можна розглядати також як інвестиційну діяльність, яка знаходить своє юридичне 

оформлення за допомогою дилерського договору.  

На нашу думку, дилерський договір також має спільні ознаки з договором про 

інвестиційну діяльність. ЦКУ, ГКУ, ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про 

режим іноземного інвестування» не містять визначення «інвестиційний договір», 

тільки «інвестиційна діяльність». Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про інвестиційну 

діяльність», інвестиційна діяльність – це сукупність  практичних  дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [132]. Можна констатувати, 

що законодавче визначення є широким і позбавлене конкретики. З цього приводу 

Є. О. Суханов стверджує: «…немає такого договору. За цим може стояти все що 

завгодно. Інвестиції – це типове економічне поняття. А економічні абстракції 

придатні для лозунгів, для мітингів, для економічних статей, але в законодавстві 

абсолютно не годяться» [35, с. 205]. На нашу думку, інвестиційна діяльність може 

отримувати своє договірне врегулювання в тому числі за допомогою дилерського 

договору. В. В. Кафарський [133, с. 6] у своїй дисертації виокремив особливості 

інвестиційного договору, які, на нашу думку, є спільними з особливостями 

дилерського договору. Такими особливостями є: 1) довготривалий характер 

відносин сторін; 2) передумова укладення договору – наявність інвестиційного 

проекту; 3) обов’язкове здійснення інвестицій у формі вкладення майнових та 

інтелектуальних цінностей в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності; 4) 

комерційна зацікавленість або досягнення певного соціального ефекту; 5) спільна 

(часткова) власність на результат інвестиційної діяльності. Отже, дилерський 

договір має спільні ознаки також з договором про інвестиційну діяльність, а у ряді 



випадків дилерський договір може регулювати на договірному рівні інвестиційну 

діяльність. 

В результаті дослідження позиції законодавця стосовно поділу договорів на 

прості і змішані, схиляємося до думки, що дилерський договір є змішаним. Даний 

договір не є поіменований за законодавством України. В той же час, немає 

достатньо підстав говорити про дилерський договір як про комплексний, оскільки 

конструкція дилерського договору не передбачена ні в законодавчих, ні в 

підзаконних нормативних актах. Як зазначає Д. В. Городів, комплексний договір – 

це самостійний складний договір, елементи якого конструює законодавець. 

Закріплення в нормах права комплексного договору є прояв правового регулювання 

[134, с. 54]. 

Отже, необхідно визначити ознаки дилерського договору. Ознаки дилерського 

договору можна розкрити в широкому та вузькому розумінні. В широкому 

розумінні ознаки дилерського договору – як виду господарського договору та у 

вузькому розумінні – як виду договору про розміщення товару. Ознаки дилерського 

договору в широкому розумінні: 1) сторонами є суб’єкти підприємницької 

діяльності; 2) оплатний характер договору – дилер отримує майно від виробника 

(постачальника, імпортера) на платній основі; 3) довгостроковий характер договору 

– відносини між контрагентами за дилерським договором не носять разового 

характеру, а здійснюються, як правило, на постійній основі; 4) консенсуальний 

характер в переважній більшості випадків. В залежності від варіанту оформлення 

дилерських відносин поставатиме питання про своєрідність конструкції дилерського 

зобов'язання, можливий і реальний характер дилерського договору в певних 

випадках; 5) мета – отримання комерційної вигоди, задоволення попиту покупців, 

насичення ринку товарами  і послугами; 6) непоіменований характер договору; 7) 

змішаний характер договору (наявні елементи договору купівлі-продажу, поставки, 

організаційного договору, договору про спільну діяльність, договору комерційного 

посередництва). 

Ознаки дилерського договору як виду договору про розміщення товару 

(вузьке розуміння): 1) виробник визнає за контрагентом статус дилера на визначеній 



території; 2) регулює передачу товару у власність дилера, дилер стає власником 

товару; 3) дилерський договір регулює передачу прав інтелектуальної власності 

дилеру; 4) визначає територію здійснення підприємницької діяльності дилера; 5) 

регулює відповідальність дилера та виробника перед кінцевими споживачами за 

неякісний товар; 6) часто є зовнішньоекономічним договором; 7) може регулювати 

умови роздрібної торгівлі, в тому числі обмежувати максимальну націнку, що 

встановлюється дилером під час роздрібної реалізації. 

У результаті висловлених міркувань, можемо зробити висновок, що 

дилерський договір – це двостороння (багатостороння) угода суб’єктів 

господарювання, а саме дилера та виробника (постачальника, імпортера), 

відповідно до договору одна сторона постачає товари і передає майнові та 

окремі немайнові права на такі товари, а інша – набуває товари у власність на 

платній основі та здійснює їх перепродаж на певній території, на умовах, 

визначених цим договором.  

Юридичне оформлення дилерської діяльності здійснюється на законодавчому 

та договірному рівнях. Дилерський договір також можна розглядати як підставу 

виникнення господарських правовідносин, що виникають з приводу здійснення 

дилерської діяльності. Дилер здійснює дилерську діяльність від власного імені, є 

власником тих товарів, які реалізує. Однак дилер не може здійснювати свою 

діяльність без контрагента, який фактично і надає статус «дилера» суб’єкту 

підприємницької діяльності. Крім того, виробник передає права інтелектуальної 

власності. 

Дилерський договір входить у групу договорів про розміщення товарів 

(послуг) поряд з такими договорами: про надання виключних прав продажу і про 

виключний імпорт, комерційної концесії (франчайзингу), оптової купівлі-продажу 

тощо. На нашу думку, до групи договорів про розміщення товарів і послуг, 

можна віднести сукупність поіменованих та непоіменованих договорів, 

предметом яких є спільне забезпечення постійної реалізації товарів (послуг) 

виробника на конкретно визначеній території. 



Найбільш близькими з юридичної точки зору договорами до дилерського 

договору є договори купівлі-продажу, оптової купівлі-продажу, договори поставки, 

договори комерційної концесії (франчайзингу). Також, на нашу думку, дилерський 

договір має спільні ознаки з  договором про спільну діяльність, а у ряді випадків 

дилерський договір може регулювати на договірному рівні інвестиційну діяльність. 

Відмінність дилерського договору від договору купівлі-продажу полягає в тому, що 

дилерський договір має за мету подальшу реалізацію товару (перепродаж). 

Відмінність від договору оптової купівлі-продажу полягає в тому, що дилерський 

договір містить положення стосовно території, на якій буде здійснюватися 

перепродаж (роздрібна торгівля). Наявність вимог до гарантійного обслуговування, 

роздрібної ціни товару, а також ряду вимог ексклюзивного характеру (наприклад, 

заборона дилера працювати з іншими постачальниками) не дозволяє ототожнювати 

дилерський договір та договір поставки. В той же час, договори купівлі-продажу, 

оптової купівлі-продажу, поставки традиційно розглядаються як такі, що найбільш 

відповідають правовій природі дилерського договору. 

 

 



Висновок до Розділу 2 

Права і обов’язки суб’єктів дилерських правовідносин, на нашу думку,  

виникають як з норм законодавства, так і з норм договору. Вважаємо, що 

правовідносини можуть бути врегульовані не тільки нормами законодавства, а в 

тому числі і самими суб’єктами таких відносин за допомогою договору. 

Особливостями дилерських правовідносин є: 1) виникають у зв’язку з організацією 

та безпосереднім здійсненням дилерської діяльності. Дилерські відносини в першу 

чергу є господарсько-торговельними відносинами; 2) дилерські правовідносини крім 

господарського законодавства регулюються також цивільним законодавством, 

податковим законодавством, адміністративним, трудовим; 3) у дилерських 

правовідносинах реалізуються як приватні, так і публічні інтереси; 4) дилерські 

правовідносини – переважно майнові відносини. Дилерські відносини на фондовому 

ринку – виключно майнові відносини; 5) переважно двосторонні правовідносини, 

які виникають між двома суб’єктами: виробником та дилером. В той же час можливі 

особливі договірні правовідносини, що визначають права і обов’язки окрім 

виробника та дилера також імпортера, перевізника, банка тощо. 

Вважаємо, що дилерські правовідносини – це майнові та немайнові 

відносини, врегульовані нормами господарського та цивільного права між 

суб’єктами господарювання, які вступають у професійні торговельні відносини з 

метою отримання дилером від виробника (постачальника) сукупності майнових та 

немайнових прав на визначене майно для подальшої реалізації цього майна як 

товару на певній території, на умовах, визначених дилерським договором. 

Суб’єкт дилерських правовідносин – суб’єкт господарювання.  

Об’єктом дилерських правовідносин, на нашу думку, є визначене сторонами 

за договором майно, яке передається дилеру від контрагента на платній основі. 

Зміст дилерських правовідносин можна визначити як сукупність взаємних 

прав і обов’язків дилера та суб’єкта (учасника) дилерських правовідносин, в якому 

контрагенти наділені кореспондуючими правами та обов’язками. 

Єдиною підставою виникнення дилерських правовідносин як господарсько-

торговельних правовідносин є такий юридичний факт як договір. 



 

Визначено ознаки дилерського договору як різновиду договору про 

розміщення товарів і послуг: 1) непоіменований характер; 2) змішаний характер; 3) 

виробник визнає за контрагентом статус дилера; 4) регулює передачу товару у 

власність дилера; 5) регулює передачу окремих прав інтелектуальної власності; 6) 

визначає територію здійснення підприємницької діяльності дилера; 7) регулює 

відповідальність дилера та виробника перед кінцевими споживачами за неякісний 

товар; 8) визначає умови роздрібної реалізації. 

Пропонуємо авторське визначення поняття «дилерський договір» – це 

двостороння (багатостороння) угода суб’єктів господарювання, а саме, дилера та 

виробника (постачальника, імпортера), відповідно до якої одна сторона постачає 

товари і передає майнові та окремі немайнові права на такі товари, а інша – набуває 

товари у власність на платній основі та здійснює їх перепродаж на певній території, 

на умовах, визначених цим договором. 

На нашу думку, можна виокремити два юридичних прийоми регулювання 

дилерських правовідносин на договірному рівні: пряме регулювання за допомогою 

дилерського договору та опосередковане регулювання за допомогою групи 

господарських договорів без прямого використання дилерського договору. 

 

 



Розділ 3. Особливості здійснення дилерської діяльності на окремих 

ринках України 

3.1. Особливості здійснення дилерської діяльності на товарному ринку 

Дилерська діяльність на товарному ринку характеризується перш за все 

особливістю самого товарного ринку. Товарний ринок – це узагальнене поняття, що 

характеризує систему ринків, втілених головним чином у ринки товарів споживчого 

характеру та товарів виробничо-технічного призначення. Зазначене тлумачення 

товарного ринку є вузьким тлумаченням. Однак, для чіткого розуміння 

особливостей здійснення дилерської діяльності на товарному ринку необхідним є 

саме обмежувальне тлумачення зазначеної насамперед економічної категорії. 

Товарний ринок може бути класифікований за різними критеріями. 

Класифікацією ринків в першу чергу займаються представники економічної науки. 

Товарні ринки можуть бути класифіковані за географічною ознакою (ринки регіонів, 

окремих держав, тощо). Кожний з цих ринків може бути розділений на групу 

менших ринків. Як правило, зазначена класифікація слідує за адміністративно-

територіальним устроєм, не виділяючи при цьому товарний аспект такого поділу. 

Вказана класифікація поєднує товарні ринки певної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

Товарно-галузевий поділ здійснюється в залежності від особливостей товару, 

який реалізується на тому чи іншому товарному ринку. За даного поділу можна 

виокремити ринки: сировини, продуктів харчування, промислових товарів, 

високотехнологічних товарів тощо. За способом організації торгівлі ринок може 

бути біржовим або позабіржовим. Біржовий товарний ринок іменується товарною 

біржею. 

Дилерська діяльність є характерною для ринку товарів як складової товарного 

ринку. Дилерство як підприємницька діяльність здійснюється виключно на ринку і є 

посередницькою діяльністю з точки зору економіки. На товарному ринку така 

діяльність часто іменується дистриб’юторською діяльністю. Проблема 

співвідношення дилерської та дистриб’юторської діяльності насамперед носить 

теоретичний характер. Дистриб’юторська діяльність, на відміну від дилерської 



діяльності, може здійснюватися тільки на товарному ринку. Співвідношення 

дилерської та дистриб’юторської діяльності на законодавчому рівні не 

врегульовано. 

На рівні закону в Україні відсутнє визначення поняття «дистриб’юторська 

діяльність» (дистриб’юція або дистрибуція). На рівні підзаконних НПА наявне 

визначення, але таке визначення стосується вузької сфери здійснення 

дистриб’юторської діяльності. Відповідно до наказу МОЗУ від 31 жовтня 2011 р. № 

723 дистрибуція – будь-яка діяльність, пов'язана із закупівлею, зберіганням, 

поставками, транспортуванням та імпортом/експортом лікарських засобів, за 

винятком їх продажу безпосередньо громадянам для їх особистого споживання. 

Зазначене визначення носить поширювальний характер, в той же час, не зважаючи на 

акцентування на конкретному виді товару (лікарські засоби), дане визначення може 

бути застосовано для всього ринку товарів. Проаналізувавши ч. 1. ст. 1 ЗУ «Про 

захист прав покупців сільськогосподарських машин», дилерську діяльність можна 

визначити як комерційну діяльність юридичної або фізичної особи (підприємця), яка 

здійснює закупівлю машин для наступного їх продажу і надає послуги з технічного 

сервісу. 

На нашу думку, дистриб’юція – це форма дилерства, яка здійснюється 

виключно на товарному ринку. Дилерська діяльність характерна для різних форм 

ринків – товарного, фінансового. Правова природа здійснення дилерської діяльності 

на товарному ринку є аналогічною до дистриб’юторської діяльності. Вважаємо, що 

використовувати термін «дилерська діяльність на товарному ринку» як синонім 

«дистриб’юції» є можливим. 

О. В. Буткевич в залежності від виду товарів, які реалізує дилер, та наділених 

виробником повноважень виокремлює такі види дилерів: універсальні дилери, 

спеціалізовані дилери, офіційні дилери, ексклюзивні дилери, авторизовані 

дилери [135, с. 165]. Вважаємо, що дана класифікація з деякими зауваженнями може 

бути прийнята за основу класифікації дилерської діяльності на товарному ринку. 

Спірним на нашу думку, є існування «офіційних дилерів», а відповідно офіційної 

дилерської діяльності. На сьогодні велика кількість суб’єктів господарювання, які 



реалізують товари і послуги невласного виробництва, позиціонують себе як 

«офіційних дилерів» виробників. Позиціонування продавця на ринку як «офіційного 

дилера» здійснюється з рекламною метою. Правова природа поняття офіційний 

дилер є недослідженою у вітчизняній юридичній науці. 

Що стосується поняття «офіційний дилер», то законодавство України не 

оперує даним поняттям. Необхідно звернутися до філологічного тлумачення терміну 

«офіційний». В перекладі з латині «officialis» означає службовий, формальний. 

Словник української мови за загальною редакцією І. К. Білодіда дає наступне 

визначення поняття «офіційний» – той, що запроваджується, регулюється урядом, 

урядовою установою або службовою особою; виданий урядовою установою; 

повідомлений, оголошений урядовою установою; властивий урядовим документам, 

діловим паперам [136, Т.5, с. 817]. Словник іншомовних слів за редакцією 

О. С. Мельничука дає серед іншого таке тлумачення поняття «офіційний» – 

витриманий відповідно до установлених правил, формальностей [137, с. 337]. Отже, 

визначальною характеристикою поняття «офіційний» є походження від державних 

органів, або прийняття за встановленою процедурою, з дотриманням формального 

порядку. Процедура набуття певного статусу може встановлюватися не лише 

державними органами. 

Зауважимо, що оскільки на практиці зустрічається використання понять 

«офіційний дилер», відповідно можна допустити існування і «неофіційних дилерів». 

В даному випадку це будуть дилери, які не відповідають вимогам, які ставляться до 

«офіційних дилерів». 

Законодавство України не містить вимог, хто може набути статус дилера на 

товарному ринку відповідно до закону. Такі вимоги містяться тільки для біржового 

дилера, відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок». Отже, формально 

статус офіційного дилера за законодавством України може набути тільки біржовий 

дилер, оскільки законодавство України регулює набуття статусу дилера тільки на 

біржі за умови дотримання ряду вимог. На нашу думку, використання поняття 

«офіційний дилер» має своїм підґрунтям наявність двостороннього правового 

зв’язку, який випливає з двостороннього зобов’язання. Умовою набуття статусу 



«офіційний» є не надання такого статусу зі сторони державних органів, як це має 

місце під час процедури ліцензування дилерської діяльності на фондовій біржі, а 

визнання виробником (постачальником) такого статусу за контрагентом.  

На противагу цьому, поняття «неофіційний дилер» – це постачальник в 

традиційному розумінні. Відповідно до ч. 6 ст. 265 ГКУ: до відносин поставки, не 

врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення ЦКУ про 

договір купівлі-продажу. Отже, неофіційний дилер – це постачальник, продавець в 

розумінні ЦКУ, який реалізує товар невласного виробництва. 

Що стосується статусу дилера на товарному ринку, то його «офіційність»,  

підтверджує ряд ознак: 

1) дилерський договір між виробником (постачальником) та контрагентом; 

2) визнання виробником за контрагентом статусу дилера на конкретно 

визначеній території. Російський вчений І. В. Теслицький, звертає увагу на те, що 

статус офіційного дилера повинен бути підтверджений виробником. Найпростіший 

спосіб підтвердження статусу офіційного дилера – це інформація про дилерів на 

конкретній території, розміщена на сайті виробника [138, с. 285]. Така вимога не 

міститься в законодавстві України і віднесена на розсуд виробника. В той же час, 

зарубіжні виробники високотехнологічних товарів на своїх сайтах зазначають 

інформацію стосовно наявності їх дилерів на певній території. Прикладом може 

слугувати американський виробник техніки Apple, на сайті виробника 

locate.apple.com/ru/ru/ міститься перелік дилерів (авторизованих реселлерів) в кожній 

державі, де виробник продає свою техніку через торгову мережу. Варто зауважити, 

що на сайті Apple не зазначено жодного дилера на території України; 

3) відкрите зазначення в рекламних цілях дилера, про те, що він є офіційним 

дилером виробника. Дилер здійснює рекламну кампанію товарів, які він реалізує, при 

цьому відкрито наголошує, що він є офіційним дилером виробника. Зазначена ознака 

не є визначальною, але вона може слугувати додатковим підтвердженням 

офіційності дилера; 



4) прийняття скарг на товар здійснюється дилером, а не виробником. 

Повноваження дилера на прийняття таких скарг можуть випливати з дилерського 

договору, або договору комерційного представництва;  

5) гарантійний ремонт здійснює дилер, а не виробник; 

6) ціна на товар у офіційного дилера є меншою, ніж в інших продавців;  

7) товар, який реалізується офіційним дилером маркується виробником, щоб 

виокремити його візуально з ряду аналогічних взаємозамінних товарів; 

На нашу думку, використання поняття «офіційна дилерська діяльність» має 

своїм підґрунтям наявність двостороннього правового зв’язку, який випливає з 

двостороннього зобов’язання. Тобто, виробник офіційно перед третіми особами 

визнає, що контрагент виробника є його офіційним дилером на певній території. 

Підтвердженням статусу «офіційності» є дилерський договір та відкрите 

підтвердження (в тому числі на інтернет сайті) факту, що контрагент є дилером. Дані 

дві ознаки є визначальними. Другорядними ознаками, які підтверджують статус 

«офіційного дилера» можуть бути реклама дилера, де він зазначає себе як 

«офіційного дилера», сервісне обслуговування, цінова політика дилера, 

представницькі функції дилера тощо. На нашу думку, перелічені ознаки дилерської 

діяльності на товарному ринку не носять виключного характеру і є притаманні всім 

видам дилерської діяльності. Отже, виокремлення такого підвиду дилерів як 

«офіційний дилер» не є обґрунтованим. 

На нашу думку, дилерська діяльність на товарному ринку може здійснюватися 

у наступних видах: універсальна, спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. 

1. Універсальна дилерська діяльність (дилери не мають вузької спеціалізації 

і торгують будь-якими товарами). До даної групи дилерів можна віднести більшість 

суб’єктів господарювання, які реалізують товари легкої промисловості, споживчі 

товари, продукти харчування. Рівень спеціалізації на ринку таких товарів незначний, 

товари, як правило, не вирізняються особливою технологічною складністю. 

Особливістю універсальних дилерів є те, що такі дилери, як правило, не отримують 

разом з правом реалізації товару виробника прав інтелектуальної власності, 

необхідних для сервісного обслуговування таких товарів. Права інтелектуальної 



власності, які передаються дилеру, стосуються реклами даного товару: пробні зразки, 

вивіски, презентаційні моделі, буклети, тощо. Універсальні дилери не здійснюють 

гарантійний ремонт та сервісне обслуговування, до того ж, товари, які реалізуються 

такими дилерами в більшості випадків не підлягають гарантійному обслуговуванню, 

а у випадку виявлення недоліків просто замінюються на новий товар. Універсальне 

дилерство – найпоширеніший і найпростіший вид дилерства. Універсальна 

дилерська діяльність має місце в діяльності торгових мереж маркетів («Ашан», 

«Новус», «Велика Кишеня», «Фуршет», «Епіцент», тощо). Торговельна діяльність 

мережевих маркетів на практиці розділяється на торгівлю продуктами харчування та 

споживчими товарами (крім продуктів харчування). Проаналізувавши примірні 

договори мережевих маркетів, які пропонуються постачальникам для закупівлі 

(містяться на сайтах мережевих маркетів), можна виділити певні особливості, 

характерні для універсальної дилерської діяльності.  

Універсальна дилерська діяльність здійснюється на підставі групи договорів. 

Зазначені договори укладаються «пакетом». Такий «пакет» договорів часто не 

містить власне дилерського договору. Вказаними договорами є: договір поставки, 

договір про надання послуг (послуги стосовно розміщення товарів), договір про 

надання рекламних послуг, договір експедирування, договір про спільні дії по 

організації роботи мерчендайзерів постачальника в магазинах тощо. В той же час 

діяльність таких мережевих маркетів має ознаки універсального дилерства. Зазначені 

договори укладаються на визначений проміжок часу і носять характер тривалої 

співпраці, з метою просування товарів певних постачальників через оптово-

роздрібну мережу маркетів (дилерів). Особливістю діяльності універсальних дилерів 

є відстрочення оплати за поставлені товари, як правило на 30-90 календарних днів. В 

даному разі відбувається розділення моменту переходу права власності на товар (в 

момент поставки) та момент оплати вартості товару. Мережеві маркети, виконуючи 

функції універсальних дилерів, купують товар під подальшу реалізацію. 

Відповідальність мережевого маркету перед кінцевим покупцем носить 

мінімізований характер. Нерідко мережеві маркети прямо передбачають норму в 

договорах поставки, що постачальник несе відповідальність за якість та 



комплектність поставленого товару перед кінцевими споживачами. Важливою 

умовою співпраці постачальника та мережевого маркету є закріплення на 

договірному рівні ряду умов: мінімальний рівень продаж поставлених товарів; 

заходи по стимулюванню збуту товарів (рекламні заходи, сезонні пропозиції, тощо); 

знижки для мережевого маркету у випадку збільшення обсягів продажу; 

зобов’язання постачальника в частині цін на товари для інших суб’єктів 

господарювання – конкурентів. Умови про ексклюзивність, як правило, не мають 

місця в таких договірних відносинах. Ексклюзивність універсального дилера 

обмежується цінами, порівняно нижчими, ніж для інших покупців. 

2. Спеціалізована дилерська діяльність (дилери здійснюють торгівлю 

певним видом товару). Дані дилери спеціалізуються на торгівлі певною групою 

товарів. Товари, що реалізуються спеціалізованими дилерами, мають вищий рівень 

технологічної складності порівняно з товарами, на яких спеціалізуються універсальні 

дилери. Спеціалізовані дилери продають товари через спеціалізовані магазини. До 

такий спеціалізованих дилерів також можна віднести мережеві маркети, які 

реалізують товари певної групи («Фокстрот», «Ельдорадо», «Брейн», «Цитрус», 

«Брокард», «Бомонд», «Космо», автомобільні салони). Товари, які реалізуються 

спеціалізованими дилерами характеризуються підвищеною технологічною 

складністю, і відповідно вищою вартістю товарів. 

В частині правового регулювання спеціалізованої дилерської діяльності така 

діяльність наближена до універсальної дилерської діяльності. Вказані мережеві 

маркети не беруть на себе додаткової відповідальності в частині якості товару, який 

реалізують, відповідальність в першу чергу несуть виробники. Спеціалізовані дилери 

працюють з певними групами товарів, пропонуючи до продажу одночасно 

взаємозамінні товари різних виробників. Договірне забезпечення між 

спеціалізованими дилерами та постачальниками оформлюється, як правило, також за 

допомогою групи договорів. Спеціалізовані дилери, як і універсальні дилери, мають 

складські та торгові приміщення, що є єдиним по факту активом, з якого дилери 

отримують прибуток. Відповідно розміщення товару в маркетах таких дилерів 

досить часто здійснюється на платній для постачальника основі. Юридично 



оформлюється ця послуга як плата постачальника за включення його товару в 

асортиментну номенклатуру мережевого маркета. В економічному розумінні ця 

послуга має назву «плата за полицю» або «плата за входження». Поряд з договорами, 

які використовують універсальні дилери можливе використання також кодексу 

комерційної етики.   

На нашу думку, універсальна та спеціалізована дилерська діяльність може 

здійснюватися без укладення власне дилерського договору як окремого документу. 

Універсальна та спеціалізована дилерська діяльність може отримувати договірне 

оформлення за допомогою групи договорів, основним з яких буде виступати договір 

поставки. В той же час рівень співпраці дилера та виробника в такому випадку 

носить суттєво обмежений характер. Інтерес виробника в даному випадку зводиться, 

як правило, до збуту продукції через торгову мережу універсального чи 

спеціалізованого дилера. 

3. Ексклюзивна дилерська діяльність. Ексклюзивні дилери є єдиними 

представниками виробника в регіоні і наділені винятковими правами на реалізацію 

його продукції. Ексклюзивна дилерська діяльність містить ознаку територіальної 

виключності. Ексклюзивний дилер відповідно до дилерського договору отримує 

виключне право на роздрібну реалізацію товару від виробника. Виробник відповідно 

до ексклюзивного дилерського договору бере на себе зобов’язання на обумовленій 

території протягом строку дії договору не продавати, не передавати чи іншим 

способом не відчужувати свою продукцію, інакше ніж через ексклюзивного дилера 

та його уповноважених осіб. Відмінністю ексклюзивної дилерської діяльності від 

інших видів дилерської діяльності на товарному ринку є обумовлена кількість 

ексклюзивних дилерів на визначеній території, як правило, не більше одного 

ексклюзивного дилера на певній адміністративно-територіальній одиниці. 

Особливістю ексклюзивної дилерської діяльності є те, що ексклюзивний дилер 

вступає у правовідносини, зазвичай, з виробником. В універсальному та 

спеціалізованому дилерстві договірні відносини можуть виникати і з 

постачальниками, які не є виробниками. Питання гарантійного ремонту та сервісного 



обслуговування вирішується по-різному. Досить часто гарантійний ремонт та 

сервісне обслуговування здійснюють ексклюзивні дилери, а іноді – виробники. 

Ексклюзивні дилерські відносини характеризуються такими правами і 

обов’язками учасників: 1) виробник постачає товар тільки одному дилеру на 

конкретній території; 2) виробник надає дилеру знижку за умови досягнення 

певного рівня товарообороту за конкретний проміжок часу; 3) дилер реалізує товар 

вроздріб тільки одного виробника на конкретній території; 4) виробник передає 

дилеру об’єкти прав інтелектуальної власності, необхідні для здійснення сервісного 

обслуговування товару; 5) дилер здійснює передпродажне і післяпродажне 

обслуговування товару виробника; 6) дилер здійснює торгівлю запасними 

частинами виробника; 7) виробник надає подовжену гарантію на товар, що 

придбаний у дилера; 8) дилер може надавати знижки на купівлю нових моделей 

техніки за умови здачі старих моделей цього ж виробника дилеру (система трейд-

ін); 9) дилер може організовувати спеціальні курси для надання освітніх послуг про 

товар виробника з метою залучення нових покупців; 10) дилер рекламує товари 

виробника на певній території. 

Ексклюзивна дилерська діяльність є вищим рівнем дилерської діяльності. 

Особливістю ексклюзивної дилерської діяльності є багатогранний інтерес виробника 

– це як і постійна реалізація товару на визначеній території через мережу дилера, так 

і формування позитивного іміджу виробника в очах кінцевих покупців. На думку 

деяких науковців, діяльність продавця в інтересах виробника і є визначальною 

ознакою дистриб’юції. Як зазначає М. Л. Варданян, у випадку, якщо перепродаються 

немарковані товари, мова не йде про дистриб’юцію, так як немає функції організації 

збуту в інтересах виробника. Товари повинні бути марковані, тобто випускатися під 

певним товарним знаком. Інтерес виробника поширюється на весь порядок 

реалізації, аж до кінцевого споживача [139, с. 48]. Ексклюзивне дилерство на 

товарному ринку, відповідно до вказаної наукової позиції, іменується 

дистриб’юцією. На нашу думку, ототожнювати ексклюзивне дилерство з власне 

дистриб’юцієї не є достатньо обґрунтованим. Дистриб’юція як форма дилерства 

також може бути ексклюзивною та неексклюзивною. 



4. Дилерська діяльність авторизованих дилерів. Авторизовані дилери – це 

дилери, які працюють з виробником на підставі не тільки дилерського договору, а 

також на підставі договору комерційної концесії (франчайзингу). Такі дилери 

пройшли авторизацію від власника інтелектуальних прав, отримали дозвіл на 

використання прав інтелектуальної власності. В Розділі 4.1. досліджується 

зарубіжний досвід правового регулювання дилерської діяльності. В якості прикладу 

розглядається правове регулювання дилерської діяльності в США, де дилерська 

діяльність на товарному ринку є дотичною до франчайзингу. Вважаємо такий стан 

речей природним розвитком дилерської діяльності, в той же час наявна відмінність 

між дилерською діяльністю та франчайзингом. Визначальною ознакою дилерської 

діяльності авторизованих дилерів, на нашу думку, є окрім отримання частини прав 

інтелектуальної власності на товар також права в ряді випадків передавати такі права 

інтелектуальної власності іншим суб’єктам господарювання. Авторизовані дилери 

можуть проводити сертифікацію інших дилерів, які будуть реалізовувати товар 

виробника через дилерську мережу авторизованого дилера. Авторизовані дилери на 

підставі окремих договорів з виробником можуть здійснювати представництво 

інтересів виробника на визначеній території. 

Крім того, в дилерських та дистриб’юторських правовідносинах досить часто 

має місце виплата так званого «роялті» дилером на користь правоволодільця 

(виробника, постачальника). Зазначена ситуація має місце під час здійснення 

авторизованої дилерської діяльності. Сплата дилером роялті – це платежі, отримані  

правоволодільцем (постачальником, виробником) як винагорода за користування або 

за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом, 

зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, 

моделлю, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або 

наукового досвіду (ноу-хау). Дилерські правовідносини найчастіше передбачають 

передачу у користування об’єктів права інтелектуальної власності, з правом 

подальшої передачі, або без такого. Порядок виплати роялті може регулюватися 

окремим договором між дилером та правоволодільцем (постачальником, 

виробником). 



Для того, щоб повноцінно здійснювати комерційну діяльність з реалізації 

товарів виробника, дилеру необхідно використовувати об’єкти інтелектуальної 

власності виробника. Для цього, між сторонами може додатково укладатися договір 

комерційної концесії (франчайзингу). За договором комерційної концесії одна 

сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за 

плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні 

прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг (ст. 1115 ЦКУ). Потрібно підкреслити, що дилерські правовідносини не 

передбачають виготовлення товару, вони передбачають його продаж. В той же час 

договір комерційної концесії може бути необхідним за умови здійснення дилером 

гарантійного ремонту (наприклад, авторизовані СТО), або реалізації продукції з 

поєднанням одночасно товарів і послуг (наприклад, діяльність мережі ресторанів). 

Потрібно звернути увагу на те, що дилерська мережа може нараховувати декілька 

ланок дилерів, з переходом від значних оптових дилерів до роздрібних. Виробник, як 

правило, зацікавлений в тому, щоб його дилер створював на певній території мережу 

своїх дрібних дилерів. Перехід права власності на товар від значних оптових дилерів 

(дистриб’юторів) до роздрібних дилерів для виробника представляє побічний 

інтерес. В той час як для договору комерційної концесії подальша передача прав 

інтелектуальної власності від користувача третім особам є вкрай небажаною для 

правоволодільця, і в переважній більшості випадків забороняється договорами 

комерційної концесії. 

Правовідносини між постачальником та дилером зазвичай не можуть бути 

врегульовані тільки за допомого одного дилерського договору. Вважаємо такий стан 

речей правильним, оскільки дилерський договір за своєю природою непоіменований, 

а отже, відданий на розсуд сторін відповідно до свободи договірних відносин за 

ЦКУ. 

Отже, особливостями дилерської діяльності авторизованих дилерів є: 

1) здійснюється на підставі дилерського договору; 2) використання разом з 

дилерським договором також договору комерційної концесії (франчайзингу); 

3) передача дилеру прав інтелектуальної власності з можливістю передачі третім 



особам; 4) виплата роялті дилером на користь виробника за використання об’єктів 

прав інтелектуальної власності такого виробника; 5) представництво інтересів 

виробника на визначеній території; 6) діяльність авторизованого дилера завжди є 

ексклюзивною дилерською діяльністю. 

Зростання кількості високотехнологічних товарів на ринку потребує також 

належного рівня їх сервісного обслуговування. Споживачі витрачають значні суми 

коштів на придбання зазначених товарів, при цьому часто стикаються з проблемою 

їх неякісності, складністю їх обслуговування, недостатнім рівнем знань щодо їх 

використання. У зв’язку з рівнем сучасних технологій поширеними стають також 

підробки, які копіюючи зовнішню форму товару, є набагато гіршими по якості, а в 

ряді випадків і небезпечними для людей. Споживачі можуть і не підозрювати, що 

використовують контрафактний товар. У свою чергу держава правовими засобами 

намагається убезпечити споживачів від недобросовісних виробників, а 

добросовісних виробників від недобросовісних конкурентів.  

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживачі під 

час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території 

України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: належну якість 

продукції та обслуговування. Саме якість продукції та її сервісне обслуговування на 

сьогодні є одним з визначальних чинників, за якими обирається той чи інший товар. 

В той же час, захисту потребують не тільки споживачі, а й виробники товару. Якщо 

захист споживача має на меті убезпечити останнього від зайвих фінансових витрат, 

шкоди здоров’ю, моральної шкоди, то захист виробника має на меті його охорону від 

недобросовісної конкуренції, забезпечення належного рівня захищеності ділової 

репутації та інтелектуальної власності. Виробник потерпає від збитків в процесі 

недобросовісної конкуренції. ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» визначає «недобросовісну конкуренцію» як будь-які дії у конкуренції, 

що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. 

Використання неправдивих відомостей про те, що продавець товару є дилером 

виробника, вводить покупців в оману в розумінні вітчизняного законодавства, що є 

прямим порушенням ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». 



Як один зі способів боротьби з недобросовісною конкуренцією можна 

розглядати і дилерську діяльність. Дилерська діяльність – вид підприємницької 

діяльності, яка полягає у отриманні дилером від виробника (постачальника) 

сукупності майнових та немайнових прав на певну групу товарів для їх подальшої 

роздрібної реалізації на певній території, на умовах визначених дилерським 

договором. Саме наявність двосторонніх зобов’язань між дилером та виробником 

підвищує довіру покупців до товару, що продається таким дилером [140, с. 249]. 

Очевидно, що позиціонування продавця на ринку як дилера здійснюється з 

рекламною метою для того, щоб посилити довіру покупців до такого дилера. Однак, 

з правової точки зору, особа не може використовувати найменування «дилер» за 

власним бажанням. Статус дилера передбачає наявність дилерського договору, 

відповідно до якого виробник, імпортер чи дилер (авторизований дилер) визнають за 

контрагентом право бути їхнім дилером на певній території з дотриманням ряду 

вимог. Тобто, суб’єкт господарювання не може набути правового статусу дилера без 

дилерського договору. В дилерському договорі дилер є стороною, яка наділена 

певною сукупністю прав та обов’язків, необхідних для здійснення дилерської 

діяльності. 

Протягом тривалого часу в радянській та пострадянській юридичній літературі 

була поширеною думка, що дистриб’юторський договір відноситься до сфери 

зовнішньоекономічної діяльності. Обов’язковою умовою існування 

дистриб’юторських правовідносин є наявність іноземного постачальника. Зазначена 

думка міститься в роботах В. С. Позднякова, М. Г. Розенберга [30, с. 96], 

Б. І. Пугінського [141, с. 25], Є. В. Смирнової [27, с. 196].  

На зазначену теоретичну проблему звертає увагу в своїй дисертації 

В. А. Маслова [142, с. 69]. Вказана проблема, на думку науковця, викликана 

відсутністю в приватноправових актах РФ та інших держав норм, які регулювали б 

діяльність дистриб’юторів. Основним джерелом правового регулювання 

дистриб’юторської діяльності є відповідні договори, в тому числі типові 

дистриб’юторські договори, розроблені міжнародними торговими палатами.  



На нашу думку, окреслена позиція частково пояснює класифікацію 

дистриб’юторського договору як зовнішньоекономічного. Багато держав, в тому 

числі і Україна, хоча і в обмеженому вигляді, але містять на законодавчому рівні 

вимоги стосовно дистриб’юторської та дилерської діяльності. Що стосується саме 

пострадянських держав, це пояснюється відсутністю такої форми господарювання в 

цих державах, як наслідок тривале неприйняття науковим співтовариством такого 

виду підприємницької діяльності як внутрішньодержавного. 

Станом на сьогодні наявність іноземного елемента в дистриб’юторській 

діяльності розглядається як додаткова ознака дистриб’юторської діяльності. В той же 

час така ознака не є визначальною для характеристики дистриб’юторської діяльності. 

Українські науковці, зокрема О. В. Буткевич [135, с. 165] звертають увагу на 

можливість існування іноземного постачальника, в той же час не визначають таку 

ознаку як обов’язкову для дистриб’юторського договору. В. П. Нагребельний, 

розкриваючи юридичний зміст поняття «дистриб’ютор», взагалі не згадує про 

обов’язкову діяльність останнього в контексті зовнішньоекономічної діяльності, про 

його правовий зв’язок з контрагентом – іноземним постачальником [143, с. 313].  

О. А. Зуєва розділяє дистриб’юторську діяльність в залежності від наявності 

імпортно-експортних операцій на власне дистриб’юторську діяльність (без 

іноземного виробника та без ексклюзивних умов співпраці з виробником) та 

генеральну дистриб’юторську діяльність (наявність лише одного дистриб’ютора на 

території держави) [144, с. 74]. Такий поділ все ж акцентується не на іноземному 

елементі в дистриб’юторській діяльності, а на монопольному становищі 

дистриб’ютора як єдиного постачальника продукції певної торгової марки в регіоні. 

Тому вважаємо, що наявність іноземного елемента в дистриб’юторській діяльності 

не є обов’язковою умовою. Оскільки нами обстоюється позиція, що 

дистриб’юторська діяльність є тотожною дилерській діяльності на товарному ринку, 

вважаємо, що зазначений підхід, в частині класифікації дилерів за функціональним 

розподілом також може мати місце. 

1. Дилери-продавці, які здійснюють роздрібний продаж товарів виробника. 

Обсяг прав таких дилерів обмежується використанням прав інтелектуальної 



власності виробника, необхідних для роздрібної реалізації товарів. Такі дилери 

здійснюють презентації товару, рекламу і продаж. Такими дилерами є власне 

універсальні та спеціалізовані дилери. Договірне забезпечення: договір поставки, 

договір про надання послуг маркетингового характеру. 

2. Дилери, що здійснюють сервісне обслуговування товару та гарантійний 

ремонт (гарантійно-сервісні дилери). Обсяг прав таких дилерів є більшим, порівняно 

з дилерами-продавцями. Зазначені дилери наділені правами виробника на здійснення 

гарантійного обслуговування. Для того, щоб отримати право сервісного 

обслуговування від виробника, дилери повинні виконати ряд умов технічного 

характеру, які встановлюються заводом виробника і необхідні для організації 

процесу ремонту. Часто такі дилери не здійснюють продаж нового товару, а 

здійснюють тільки сервісне обслуговування і гарантійний ремонт. Окреслена 

ситуація має місце у діяльності СТО, сервісних центрів комп’ютерної та побутової 

техніки. Зазвичай співпраця такого дилера та виробника урегульована на підставі 

дилерського договору, за яким дилеру передаються права інтелектуальної власності, 

необхідні для сервісного обслуговування та договору комерційного представництва. 

Відповідно до договору комерційного представництва дилер здійснює гарантійне 

обслуговування товару, виготовленого під торговою маркою довірителя-виробника. 

Відповідно до дилерського договору – післягарантійний ремонт. В даному разі такий 

дилерський договір може поєднувати як і передачу товару (наприклад, оригінальні 

запасні частини), так і передачу прав інтелектуальної власності. Діяльність 

гарантійно-сервісних дилерів є підтвердженням того, що дилерська діяльність може 

полягати не лише в реалізації товарів, а також наданні послуг. 

3. Дилери, які здійснюють навчання і сертифікацію. Зазначені дилери 

здійснюють навчання покупців, організовують спеціальні курси для охочих придбати 

техніку дилера, тощо. Вони, як правило, є авторизованими дилерами, поєднуючи в 

собі функції дилера, франчайзі, комерційного представника. На зазначених суб’єктів 

на території держави, за умови іноземної приналежності виробника, можуть 

реєструватися права інтелектуальної власності. Законодавством України не 

заборонено реєструвати правоволодільцем торгової марки дилера (дистриб’ютора). В 



той же час, в деяких державах, наприклад в Китаї, встановлена заборона на 

реєстрацію торгової марки за дилерами. За порушення такої заборона для дилерів та 

патентних повірених передбачена відповідальність у вигляді штрафу [145].  

Потрібно зазначити, що функції продажу, сервісу, навчання можуть 

здійснюватися одним дилером, а можуть бути поділені між різними. Можливе 

поєднання функцій, наприклад продажу і навчання, або продажу і сервісного 

обслуговування, дані варіанти залежать від конкретних умов дилерського договору 

та договорів, які сприяють здійсненню дилерської діяльності. 

Зазначена класифікація базується на функціональному розподілі дилерів, однак 

такий функціональний розподіл залежить від обсягу прав дилерів, в першу чергу 

інтелектуальних прав, переданих дилерам. 

Питання захисту прав інтелектуальної власності в дилерських правовідносинах 

періодично стає предметом судового розгляду. Питання передачі прав на 

використання торгової марки є важливою умовою дилерського договору. Прикладом 

судового розгляду спору про можливість використання торгової марки виробника 

дистриб’ютором є ряд судових рішень, зокрема рішення господарського суду у 

справі № 37/165-06 [146]. Суд встановив, що між позивачем ВАТ «ХТЗ ім. 

Орджонікідзе» (виробник тракторів) та відповідачем ТОВ «Торговий дім «ХТЗ» 

(продавець тракторів) був укладений дистриб’юторський договір. Відповідно до 

даного договору, позивач доручив відповідачу здійснювати права та функції 

дистриб’ютора по реалізації тракторів та запасних частин виробництва позивача на 

території України. Крім того, відповідач прийняв на себе відповідальність за 

просування торгової марки позивача на договірній території шляхом розширення 

наявності продукції позивача в регіонах та проведення рекламних компаній та 

реалізації маркетингових програм (п. 1.4. договору). Однак, позивач вважає, що 

використання відповідачем торгової марки позивача (Харківський тракторний завод - 

ХТЗ) є порушенням прав інтелектуальної власності позивача, оскільки дана торгова 

марка захищена свідоцтвом України на товарний знак з пріоритетом від 09.07.1960 

р., а ліцензійний договір на передачу майнових прав на об'єкт інтелектуальної 

власності сторонами не укладався. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог в 



повному обсязі, оскільки виходячи зі змісту правовідносин, які склалися між 

сторонами і наявності дистриб’юторського договору договірні відносини сторін були 

спрямовані на передачу прав інтелектуальної власності – торгової марки. Отже, факт 

визнання виробником свого контрагента своїм дилером (дистриб’ютором) є 

підтвердженням передачі певних прав інтелектуальної власності, хоча б в 

мінімальному обсязі – у вигляді права використання торгової марки виробника у 

назві дилера. 

Зазначена договірна конструкція також, на нашу думку, є способом захисту від 

недобросовісної конкуренції. Паризька конвенція про охорону промислової 

власності від 20 березня 1883 року, ратифікована Україною, в статті 10-bis (3) 

містить неповний перелік трьох типів проявів недобросовісної конкуренції, а саме 

дії, які можуть призвести до змішування, дії, які дискредитують конкурентів, дії, які 

можуть ввести в оману громадськість. Директива Ради ЄС «Щодо наближення 

законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, 

яка вводить в оману» від 10 вересня 1984 року № 84/450/ЄС у ст. 2 визначає рекламу, 

яка вводить в оману як будь-яку рекламу, котра в будь-який спосіб, включаючи 

метод її подання, вводить в оману, або здатна ввести в оману осіб, яким вона 

адресована, або увагу яких вона привертає, і котра через свій оманливий характер 

здатна впливати на їхню економічну поведінку, або з цих причин завдає шкоди, або 

здатна завдати шкоди конкуренту. Саме як введення громадськості в оману можна 

визначити неправдиве оголошення того, що торговець є дилером (дистриб’ютором) 

виробника. Слушно, на нашу думку, зазначено в Директиві ЄС № 84/450/ЄС 

стосовно того, кому може бути завдана шкода рекламою, яка вводить в оману. В 

даному випадку виділяють дві групи осіб, яким завдається шкода: споживачі та 

конкуренти. На нашу думку, таке визначення реклами, яка вводить в оману – 

повністю відповідає неправдивому оголошенню того факту, що особа є дилером 

(ексклюзивним дилером, офіційним дилером, дистриб’ютором) виробника. Крім 

того, не можна не брати до уваги, що шкода завдається і виробнику. Як має місце 

апелювання до факту завдання шкоди ВАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» в доводах 

позивача [146]. 



 Достовірність вважається одним із головних принципів чесної торгівлі, існує 

загальне визнання того, що заборона омани дуже важлива для концепції чесної 

конкуренції. При цьому, ЗУ «Про рекламу» не містить механізмів протидії 

недобросовісній рекламі, зокрема такої, що вводить в оману. 

Отже, дилерський договір на нашу думку, окрім регулювання дилерських 

правовідносин між суб’єктами таких відносин, виконує також загальноправові 

функції: 1) спосіб боротьби з недобросовісною конкуренцією; 2) спосіб захисту прав 

споживачів. 

Істотними умовами договору є умови, визнані такими за законом чи необхідні 

для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін 

повинна бути досягнута згода. Згідно з ч. 3 ст. 180 ГКУ при укладенні 

господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, 

ціну та строк дії договору. Однак, на відміну від договорів, які носять виключно 

торговий характер і спрямовані на разове (або визначену кількість разів) виконання 

зобов’язання (договір купівлі-продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської 

продукції тощо), дилерський договір має ознаки договору організаційного характеру. 

Предметом дилерського договору є встановлення організаційно-правових засад 

взаємного співробітництва сторін у сфері реалізації певної групи товарів та послуг. 

Важливою умовою дилерського договору на товарному ринку (дистриб’юторського 

договору) це використання в тексті договору формулювання, що виробник визнає за 

контрагентом статус його дилера (дистриб’ютора). Важливою умовою дилерського 

договору є визначення території, на якій дилер здійснює реалізацію продукції 

виробника та послуг. Дилерські договори також характеризуються умовами про 

ексклюзивні права дилера, принаймні в частині прав, необхідних для роздрібної 

реалізації товарів та їх реклами.  

Предмет дилерського договору – як правило, весь товарний асортимент 

виробника. Дилерський договір – довгостроковий. Ціна не є істотною умовою 

дилерського договору.   

Дилерські правовідносини між виробником (постачальником, імпортером) та 

дилером отримують своє договірне оформлення не тільки за допомогою дилерського 



договору. Поряд з дилерським договором, між сторонами може укладатися договір 

поставки на конкретно визначену партію товару за фіксованою ціною, для якого ціна 

вже є істотною умовою. 

Отже, дилерська діяльність на товарному ринку може бути поділена на такі 

види: універсальна, спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. Універсальна та 

спеціалізована може здійснюватися без дилерського договору. 

Дилерська діяльність на товарному ринку може бути класифікована також в 

залежності від виду товарів (послуг), які реалізуються дилером: продукти 

харчування, будівельні матеріали, побутова техніка, косметика, тощо. В залежності 

від резидентності виробника: внутрішньодержавна дилерська діяльність, міжнародна 

(зовнішньоекономічна) дилерська діяльність. В залежності від функцій, які 

виконують дилери: продаж, гарантійне обслуговування, сервісне обслуговування, 

освітні послуги. 

Дилерська діяльність на товарному ринку може отримувати своє договірне 

регулювання у формі: дилерського договору (договору дистриб’юції), договору 

поставки, договору про надання послуг маркетингового характеру, договору 

комерційного представництва, договору комерційної концесії (франчайзингу). 

Отже, дилерську діяльність на ринку товарів можна визначити як вид 

підприємницької діяльності, яка регулюється дилерським договором та допоміжними 

договорами. Дилерська діяльність на товарному ринку в Україні не підлягає 

ліцензуванню. 

 

 



3.2 Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку 

Фінансовий ринок є складовою ринку сучасної держави та умовою розвитку 

ринкової економіки. Питанням дослідження фінансового ринку перш за все 

присвячені праці вчених економістів. Представники економічної науки наводять 

різні визначення поняття фінансовий ринок. В. П. Ходаківська дає визначення 

поняття «фінансовий ринок» – вся система економічних відносин, що виникають 

між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні 

послуги – фінансові послуги, пов’язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та 

перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у власності економічних 

суб’єктів національної, регіональної та світової економіки [147, с. 17]. 

О. М. Іваницька розуміє під поняттям «фінансовий ринок» мережу спеціальних 

(банківсько-фінансових) інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на 

гроші як специфічний товар, їхнє взаємне врівноваження [148, с. 9]. 

Більшість представників економічної науки в сутності поняття «фінансовий 

ринок» насамперед бачать саме економічні відносини, які складаються між 

учасниками фінансових відносин. В той же час, деякі представники економічної 

науки, наприклад В. М. Шелудько, розглядають фінансовий ринок як систему 

економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском 

та обігом фінансових активів [149, с. 139]. Для даного дослідження вдалим є 

використання саме економіко-правового розуміння поняття «фінансовий ринок». 

Потрібно зробити застереження, що за своєю суттю фінансовий ринок є економіко-

правовим явищем і регулюється нормами права та законами економіки. 

Поняття «фінансовий ринок» є ширшим поняттям по відношенню до «ринку 

фінансових послуг». Фінансовий ринок є елементом фінансової системи держави. 

Фінансова система держави з точки зору права, на думку А. С. Нестеренко, це – 

сукупність різних сфер фінансових відносин, у процесі яких утворюються і 

використовуються різні грошові фонди [150, с. 192]. Інституційними елементами 

фінансової системи держави на сьогодні є: публічні фінанси (державний бюджет, 

місцевий бюджет, позабюджетні цільові фонди); приватні фінанси (фінанси 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб); 



фінансовий ринок (фондовий ринок, ринок капіталів; валютний ринок); ринок 

фінансових послуг (страхові послуги, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, 

гральний бізнес, ломбарди); благодійні фонди.  

Ринок фінансових послуг можна розглядати як складову фінансового ринку. 

Стосовно питання співвідношення фінансового ринку та ринку фінансових послуг, 

О. Р. Шевчук, наголошує, що фінансовий ринок призначений для здійснення угод 

між покупцями і продавцями фінансових ресурсів, а сутність ринку фінансових 

послуг у тому, що він відображає конкретні форми організації руху фінансових 

ресурсів за допомогою фінансово-кредитного механізму. Ринок фінансових послуг – 

це сукупність відносин продавець – покупець, здійснюваних через фінансову 

послугу як сферу господарської діяльності, де фінансові послуги спочатку 

виробляються для обміну або купівлі-продажу [151, с. 32].   

Однак, існує науковий підхід, який підтримує в тому числі А. С. Нестеренко, 

О. М. Опарін, відповідно до якого, фінансовий ринок та ринок фінансових послуг 

розглядаються як самостійні елементи фінансової системи сучасної держави з 

ринковою економікою. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг разом 

складають інфраструктуру фінансової системи, яка забезпечує функціонування 

фінансів суб’єктів господарювання [150, с. 192]. 

На нашу думку, допустимим є розгляд ринку фінансових послуг як складової 

фінансового ринку загалом. Оскільки послуги носять вартісний характер, надаються 

на платній основі, відповідно в них наявний елемент купівлі-продажу. Операції 

купівлі-продажу є основоположними для ринку загалом, відповідно обмін послуги 

на гроші може також бути розглянутий як ринкова операція. 

ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» [152], ринок фінансових послуг визначає як сферу діяльності учасників 

ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових 

послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках 

банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними 

паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.  



Дилерська діяльність на фінансовому ринку є підвидом дилерської діяльності 

як підприємництва, що здійснюється в певній сфері – фінансовому ринку. В даному 

випадку ми схиляємося до розуміння ринку саме як сукупності правовідносин, які 

опосередковують здійснення торговельної діяльності. Дилерська діяльність 

розглядається нами саме як сукупність активних дій суб’єкта (дилера) з метою 

отримання прибутку та / або досягнення іншого соціального ефекту. 

Оскільки фінансовий ринок є збірним поняттям, яке охоплює ряд підвидів, 

відповідно і дилерська діяльність може бути класифікована в залежності від сфери її 

здійснення на певні підвиди конкретного фінансового ринку. 

Різновидом фінансового ринку є фондовий ринок (ринок цінних паперів). ч. 1 

ст. 2 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» визначає фондовий ринок (ринок  

цінних  паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між   

ними щодо розміщення,   обігу   та   обліку   цінних   паперів і похідних 

(деривативів) [107]. В даному визначенні законодавець під поняттям «ринок» 

розуміє сукупність правовідносин та суб’єктний склад – сукупність учасників 

фондового ринку. В даному законі акцент робиться передусім на правовідносинах, а 

не місці, де виникають дані правовідносини. На нашу думку, зазначене розуміння 

ринку стане загальноприйнятим по відношенню до всіх ринків (в тому числі і 

товарного ринку) через розвиток торгівлі завдяки мережі Інтернет, де місце 

виникнення правовідносин однозначно визначити складно. 

 Дилерська діяльність на фондовому ринку є господарсько-торговельною 

діяльністю. Дилерська діяльність на фондовому ринку має ряд особливостей. Наявне 

законодавче визначення дилерської діяльності на фондовому ринку, ч. 3 ст. 17 ЗУ 

«Про цінні папери та фондовий ринок» визначає дилерську діяльність як укладення  

торговцем  цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою 

перепродажу, крім випадків, передбачених законом. 

Що стосується особливостей здійснення дилерської діяльності на ринку 

цінних паперів, така діяльність характеризується: 



1) особливим суб’єктним складом. Відповідно до ч.1 ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та 

фондовий ринок» торговець цінними   паперами   може   провадити   дилерську 

діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не 

менш як 500 тисяч гривень. Біржовий дилер на фондовому ринку в Україні – це 

суб’єкт господарювання, створений у формі акціонерного товариства, товариства з 

додатковою відповідальністю, що здійснює торгівлю цінними паперами від свого 

імені, за власні кошти з метою інвестування в цінні папери, виступаючи як 

вигодонабувач. НКЦПРФ здійснює ліцензування суб’єктів господарювання, які 

мають намір здійснювати дилерську діяльність на фондовій біржі. 

2) стандартизованістю угод, які укладаються дилером. Відповідно до пп. 2 п. 1 

Положення про функціонування фондових бірж (далі – Положення) [153], біржовий 

контракт (договір) – договір купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, який укладається між учасниками біржових торгів та реєструється 

фондовою біржею. Дилерська діяльність на фондовому ринку характеризується 

типовістю договорів. Сторони такого договору не складають кожного разу новий 

договір, а користуються типовими для конкретної фондової біржі договорами. 

Відповідно до пп. 2 п. 3 Положення, Правила фондової біржі щодо порядку 

організації та проведення біржових торгів повинні визначати процедуру запобігання 

укладенню нестандартних біржових контрактів. Нестандартні біржові контракти 

суперечать природі біржової торгівлі та дилерській діяльності на фондовій біржі 

зокрема. Договори, які опосередковують здійснення дилерської діяльності на 

фондовій біржі можуть бути разовими, не носять характер тривалих господарських 

зв’язків. 

3) особливий територіальний склад здійснення дилерської діяльності. Суб’єкт 

господарювання, що здійснює дилерську діяльність на ринку цінних паперів, не 

здійснює перевезення товару, його зберігання, сервісне обслуговування. Предмет, 

стосовно якого здійснюється дилерська діяльність та укладаються біржові угоди – 

цінні папери, є специфічним товаром. Місцем здійснення дилерської діяльності 

можна визначити приміщення фондової біржі.  



4) ліцензійний характер дилерської діяльності на фондовій біржі. Підставою для 

здійснення дилерської діяльності на фондовій біржі є отримання ліцензії НКЦПФР. 

Обов’язковими умовами для отримання ліцензії є виконання вимог до статуту 

юридичної особи – заявника (юридична особа до отримання ліцензії) в частині 

організаційно-правової форми; наявність сплаченого грошовими коштами 

статутного капіталу; підтвердження кваліфікації посадових осіб та фахівців 

торговця цінними паперами; підтвердження стажу роботи керівників; виконання 

вимог до ділової репутації фізичних осіб-власників з істотною участю у заявника та 

інших осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль над дилером; 

заборона суміщення трудових обов’язків сертифікованих фахівців торговця цінними 

паперами з трудовими обов’язками в інших підрозділах торговця цінними паперами, 

або в інших професійних учасників фондового ринку;  виконання вимог до 

приміщення; виконання вимог до комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення; відсутність невиконаних розпоряджень про усунення порушень 

законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення, що виносились 

уповноваженими особами НКЦПФР до видання ліцензії; виконання вимог до 

внутрішніх документів заявника; розкриття відомостей стосовно структури 

власності заявника. Ліцензіат (юридична особа, яка отримала ліцензію) зобов’язаний 

оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність 

разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному 

обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні. 

Ліцензія на здійснення дилерської діяльності на фондовій біржі видається на 

платній основі. Ліцензія видається безстроково. У разі анулювання ліцензії 

НКЦПФР, нову ліцензію заявник може отримати не раніше ніж через 1 (один) рік 

[154]. 

5) обов’язковість участі в саморегулівній організації (СРО РЦП) та/або об’єднанні 

професійних учасників ринку цінних паперів (ОПУ РЦП). Окрім отримання ліцензії 

на провадження дилерської діяльності на фондовій біржі, необхідною умовою для 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку є участь в саморегулівній 

організації та/або об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів. 



Зазначена вимога встановлена п. 1 Р. ІІ Рішення НКЦПФР № 819 від 14.05.2013 

[155]. У разі виключення з СРО чи ОПУ ринку цінних паперів, дилер протягом 

трьох місяців повинен поновити своє членство або вступити до іншої СРО або ОПУ 

ринку цінних паперів. Наявність подвійного контролю за діяльністю дилерів на 

ринку цінних паперів:  Контроль з боку держави в особі НКЦПФР та контроль СРО 

та/або ОПУ. Подвійність регулювання фондового ринку загалом та дилерської 

діяльності зокрема випливає з ст. 47 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Правова природа СРО на фондовому ринку визначена не чітко. 

О. В. Кологойда звертає увагу на проблему галузевої належності СРО: чи є вони 

частиною цивільно-правового механізму дії на економіку чи це трансформація 

державного управління [156, с. 95]. Станом на сьогодні СРО наділені широким 

колом повноважень стосовно своїх учасників, в даному разі дилерів. Законодавство 

України передбачає можливість делегування СРО додаткових повноважень з 

регулювання фондового ринку НКЦПФР. СРО перевіряють дилерів на ринку цінних 

паперів не тільки на предмет дотримання внутрішніх документів СРО, але і всього 

законодавства в цілому. Що стосується діяльності ОПУ, то їх діяльність носить 

більш координаційний характер. Р. 3 Положення про об’єднання професійних 

учасників фондового ринку (далі – Положення про ОПУ) [157] передбачена 

можливість створення декількох ОПУ з одного і того ж виду професійної діяльності 

на ринку цінних паперів. 

О. Р. Ящищак вважає, що наділення СРО елементами повноважень органів 

державного регулювання (в даному разі делегування повноважень НКЦПФР 

відповідно до п. 5 ст. 49 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок») вступає в 

суперечність з основними засадами цивільного права, що закріплені в п. 1 

ст. 1 ЦКУ, згідно з яким цивільним законодавством регулюються особисті 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній 

рівності. Таким чином, на думку О. Р. Ящищака, виникає суперечність статусу СРО, 

яка полягає у тому, що будучи суб’єктами цивільного права, їм передавалися 

повноваження, несумісні з принципом рівності суб’єктів цивільних 

правовідносин [158, с. 232]. На нашу думку, у випадку делегування повноважень 



СРО від НКЦПФР не можна говорити про невідповідність п. 1. ст. 1 ЦКУ. 

Відносини між НКЦПФ та СРО не є класичними цивільно-правовими відносинами. 

Держава створює умови для самоорганізації ринку, при цьому допускає 

застосування владного примусу. Саме тому НКЦПФР делегує повноваження з 

можливістю скасування таких делегованих повноважень. Зазначені відносини 

можна охарактеризувати як адміністративно-господарські. На нашу думку, СРО на 

фондовому ринку поєднують функції державного управління та функції цивільно-

правового механізму дії на фондовий ринок. Підтвердженням цьому є: 

обов’язковість участі у СРО не менше 75 %  дилерів у разі створення такої СРО; 

обов’язковість участі у СРО у разі її створення.   

6) дилерська діяльність на фондовому ринку складається з дилерської діяльності та 

первинної дилерської діяльності. Відповідно до Постанови КМУ від 14 квітня 2009 

р. № 363 «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних 

цінних паперів» [105], первинними дилерами є визначені Мінфіном банки,  які взяли 

на  себе  зобов'язання  співпрацювати  з  Міністерством  у частині розвитку 

внутрішнього ринку державних цінних паперів  в  обмін  на виключне право участі у 

розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик та переважне право брати 

участь в інших операціях, що проводить Мінфін з такими облігаціями. Особливістю 

дилерської діяльності на фондовому ринку України є її розподіл на дилерство та 

первинне дилерство. В даному разі можна говорити про наявність функціонального 

розподілу та встановлення додаткових кваліфікаційних вимог до суб’єктів, що 

мають намір здійснювати первинну дилерську діяльність. 

Первинна дилерська діяльність на фондовому ринку – банківська діяльність. В 

даному випадку первинним дилером може виступати банк, який в першу чергу 

здійснює дилерську діяльність на фондовому ринку України (відповідає вимогам 

для здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку України) та додатково 

відповідає вимогам для здійснення первинної дилерської діяльності. Стосовно 

важливості первинної дилерської діяльності В. Павлов, М. Трофімчук зазначають, 

що діяльність первинних дилерів є досить важливим елементом системної 

організації ринку цінних паперів, адже саме ці учасники ринку забезпечують 



фактично всю реалізацію цінних паперів, емітованих державою [159, с. 34]. 

Особливість первинної дилерської діяльності полягає саме у здійсненні торгівлі 

цінними паперами, емітованими державою, на відміну від звичайної дилерської 

діяльності на ринку цінних паперів. 

Суб’єктний склад первинного дилера в Україні представлений банком, який: 

1) має ліцензію   на   провадження   професійної   діяльності  на фондовому ринку 

(діяльності з торгівлі цінними паперами); 2) сплачений статутний капітал,  

еквівалентний  не  менш  як 10 мільйонам євро; 3) практичний  досвід  роботи на 

ринку облігацій (загальний обсяг торгівлі облігаціями становить не менш як 1 млрд. 

гривень). В кожній державі, в якій існує інститут первинного дилерства, 

встановлюються особливі вимоги до суб’єкта, який має намір отримати статус 

первинного дилера. Поряд з банком набути статус первинного дилера можуть і інші 

фінансові установи, які здійснюють торгівлю цінними паперами. В той же час наявні 

і додаткові вимоги до фінансових установ, що мають намір стати первинними 

дилерами.  

Законодавство України не встановлює вимог до резидентності банку, який 

може набути статус первинного дилера, а також до джерела формування статутного 

капіталу такого банку – приватний чи державний банк. Статус первинного дилера 

може набути і іноземний банк, за умови відповідності вимогам, які ставляться до 

первинного дилера. Наприклад, за законодавством Литви вимагається наявність у 

фінансових установ певного кредитного рейтингу (Moody’s: А3, S&P: A-) для 

отримання статусу первинного дилера [160, с. 4]. Встановлення зазначених 

додаткових вимог для первинних дилерів підтримується практикуючими юристами, 

діяльність яких пов’язана з державним регулюванням ринку цінних паперів. Перш 

за все пропонується закріпити в законодавстві України вимогу щодо міжнародного 

кредитного рейтингу стосовно саме банків-нерезидентів, які мають намір стати 

первинними дилерами [160, с. 8]. 

Під час здійснення первинної дилерської діяльності, первинний дилер є 

першим покупцем на ринку цінних паперів, емітованих державою. Первинне 

дилерство на ринку цінних паперів можна порівняти з ексклюзивним дилерством на 



товарному ринку. Продавець (держава) в особі органів державної влади продає цінні 

папери обмеженому колу покупців, спрямовано обмежуючи коло контрагентів, з 

якими буде укладений відповідний договір відчуження майна (цінних паперів).  

Первинна дилерська діяльність має схожість з ексклюзивним дилерством 

також в тій частині, що зміст такої діяльності передбачає фіксовану кількість цінних 

паперів, які зобов’язаний викупити первинний дилер протягом визначеного 

проміжку часу у продавця (емітента) [161, с. 40]. Відповідно до п. 5 Постанови КМУ 

№ 363 первинний дилер зобов’язаний купувати під час розміщення цінних паперів 

не менш як 3 відсотка загального обсягу їх випуску протягом кожного півріччя. 

Зазначена особливість є схожою до ексклюзивного дилерства, яке також може 

містити умови стосовно кількості продукції, які дилер зобов’язаний придбати у 

виробника за певний період. Законодавство України, що регулює дилерську 

діяльність на фондовому ринку не містить вимог стосовно періодичності укладення 

договорів купівлі-продажу цінних паперів, на відміну від здійснення первинної 

дилерської діяльності. 

Первинна дилерська діяльність характеризується певними привілеями зі 

сторони держави в обмін на зобов’язання первинних дилерів. Первинні дилери 

отримують виключне право на першу покупку цінних паперів, емітованих 

державою. Є ексклюзивними покупцями на первинному ринку та свого роду 

ексклюзивними постачальниками нових емісій цінних паперів на вторинному ринку, 

первинні дилери отримують дохід від різниці цін купівлі-продажу цінних паперів на 

фондовому ринку. В даному разі про ексклюзивний характер первинної дилерської 

діяльності можна говорити з деякою мірою умовності. Ексклюзивний характер 

первинної дилерської діяльності на первинному ринку проявляється більш яскраво: 

тільки первинні дилери допущені до участі в аукціоні первинного розміщення 

державних цінних паперів. Що стосується вторинного ринку цінних паперів, а саме 

продажу цінних паперів на фондовій біржі, то під час продажу цінних паперів на 

фондовій біржі, первинні дилери конкурують з дилерами та іншими учасниками 

фондового ринку, які здійснюють продаж цінних паперів. Однак ексклюзивний 

характер первинної дилерської діяльності на фондовій біржі також має місце. Якщо 



взяти до прикладу цінні папери з обмеженим строком дії, наприклад, облігації 

внутрішніх державних позик України, то після їх погашення державою, єдиним 

суб’єктом – продавцем нових облігацій на фондовій біржі будуть саме первинні 

дилери. В свою чергу держава зацікавлена в первинній дилерській діяльності. По-

перше, первинні дилери викуповують емітовані державою цінні папери, по-друге 

сприяють залученню внутрішньодержавних коштів в національній валюті, які є 

дешевше, ніж іноземні валютні кредити. Встановлюючи вимогу до мінімальної 

кількості цінних паперів, які зобов’язані викупити первинні дилери протягом 

певного проміжку часу, держава гарантує собі викуп емітованих нею цінних 

паперів.  

Особливістю первинної дилерської діяльності є те, що первинні дилери стають 

маркетмейкерами на фондовій біржі, на відміну від дилерів, які не зобов’язані мати 

постійні активні заявки на купівлю і продаж цінних паперів одночасно. 

Енциклопедія банківської справи і фінансів за редакцією Ч. Дж. Вулфел визначає 

маркетмейкерів як брокера або дилера, діяльність якого як професійного учасника 

валютного або фондового ринку полягає у забезпеченні постійних котирувань цін 

продавця на певні фінансові інструменти від свого імені або від імені клієнта 

[162, с. 732]. 

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [163] 

визначає маркетмейкерство як діяльність професійного учасника ринку (валютного 

чи фондового), яка полягає в забезпеченні постійних котирувань цін продавця та 

покупця на фінансові інструменти, від свого імені або від імені клієнта. 

Маркетмейкер зобов'язаний виставляти котирування навіть у тих випадках, коли 

інші учасники ринку цього не роблять, тобто він бере на себе зобов'язання 

постійного підтримання ліквідності фінансового інструменту навіть у збиток собі. 

Зазначена функція є дуже важливою, оскільки маркетмейкери підтримують ринок у 

разі дисбалансу в сторону попиту або пропозиції на цінні папери. Даний механізм 

дозволяє підтримувати ліквідність державних цінних паперів фактично без участі 

держави. Обов’язок первинних дилерів виставляти одночасно заявки на купівлю і 



продаж цінних паперів передбачений примірним договором про співпрацю на ринку 

державних цінних паперів (п.2.1.1) [164]. 

Оскільки держава зацікавлена в первинній дилерській діяльності, остання 

намагається створювати додаткові переваги для дилерів, які мають намір стати 

первинними дилерами. Звільняються від оподаткування доходи, отримані від 

інвестування в державні цінні папери. Деякі країни, наприклад  Індія, Канада, США, 

Мексика, Фінляндія встановлюють особливі умови рефінансування центральним 

банком у разі проблем з ліквідністю [165, с. 65]. НБУ в періоди курсової 

нестабільності встановлював особливі умови продажу іноземної валюти для 

первинних дилерів та продавав облігації внутрішньодержавної позики в іноземній 

валюті первинним дилерам на особливих пільгових (ексклюзивних) умовах [166]. 

Первинна дилерська діяльність є рейтинговою. Міністерство фінансів веде 

рейтинг первинних дилерів. Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України 

№ 757 «Про затвердження Порядку відбору та функціонування первинних дилерів» 

[167] рейтинг первинного дилера – місце  первинного дилера в переліку, що 

публікується Мінфіном за результатами оцінки діяльності первинних дилерів. 

Зазначений рейтинг складається з метою оцінки обсягу державних цінних паперів, 

які викуповуються тим чи іншим дилером на первинному ринку та реалізуються на 

вторинному. Рейтинг первинного дилера визначає його місце серед первинних 

дилерів на ринку державних цінних паперів. 

Мінфін, відповідно до Примірного договору про співпрацю на ринку 

державних цінних паперів (п. 3.2.3), має право в односторонньому порядку 

розірвати договір з первинним дилером, якщо обсяг викупу первинним дилером 

цінних паперів за підсумками року, згідно з оцінкою Мінфіну виявиться найменшим 

серед первинних дилерів, тобто якщо рейтинг первинного дилера буде визнано 

найнижчим. Наявність механізму, за якого первинний дилер, що зайняв останнє 

місце в щорічному рейтингу може втратити статус первинного дилера, дозволяє 

стверджувати про тимчасовість статусу первинного дилера. В той же час, факт 

зайняття останнього місця в рейтингу первинних дилерів не є обов’язковою 



підставою для розірвання договору Мінфіном. Це питання лишається на розсуд 

Мінфіна. 

На підставі зазначеного необхідно вказати на особливий статус первинного 

дилера на ринку державних цінних паперів. Первинний дилер характеризується 

ознаками, які відрізняють його від інших учасників ринку державних цінних 

паперів, а саме: суб’єкти – банки; виключне право на первинний викуп державних 

цінних паперів; особливі умови купівлі-продажу (знижена ціна) для дилера; 

маркетмейкерська діяльність; рефінансова діяльність (тут має місце як викуп 

частини державного боргу, так і можливість отримання пільгових фінансових 

привілеїв від держави). 

Питання доцільності існування первинного дилерства в Україні є відкритим. 

Практикуючі юристи та економісти стверджують, що інститут первинного 

дилерства на ринку державних цінних паперів себе не виправдав, а створив тільки 

додаткові перепони в торгівлі. Протягом трьох останніх років кількість банків – 

первинних дилерів в Україні зменшилася і станом на 23 травня 2016 року складала 

13 банків [168], станом на 14 липня 2017 року – 11 банків [255]. Причинами 

зменшення кількості банків – первинних дилерів є насамперед негативні явища в 

економіці України: девальвація гривні зменшила еквівалент статутних капіталів 

банків у євро (не виконується вимога до статутного капіталу банку – первинного 

дилера в 10 млн. євро); політика залучення іноземних кредитів урядом, замість 

запозичення всередині країни; нестабільний випуск ОВДП протягом останніх років; 

низька дохідність облігацій і казначейських зобов’язань уряду України. Зазначені 

причини негативно вплинули на інтерес передусім з боку покупців державних 

цінних паперів до такої сфери банківської діяльності як первинна дилерська 

діяльність. 

Ліквідація інституту первинних дилерів в умовах економічної кризи, на нашу 

думку, є виправданою. На сьогоднішній день більшість банків-первинних дилерів не 

можуть викупити навіть обов’язковий мінімум цінних паперів, який передбачений 

угодою з Мінфіном. Скасування інституту первинних дилерів, дозволить 

юридичним особам та фізичним особам – за умови роботи через торговця цінними 



паперами купувати ОВДП безпосередньо у Мінфіну. Визначений механізм не 

підвищить рівня попиту на державні цінні папери, він спростить порядок 

розміщення державних цінних паперів на фондовій біржі та механізм їх реалізації 

покупцям. Отже, діяльність первинних дилерів на фондовій біржі в Україні 

залежить перш за все від економічної ситуації в державі. Що стосується 

необхідності існування даного правового інституту в даний час, вважаємо що від 

нього потрібно відмовитися на деякий час. У разі зростання попиту на державні 

цінні папери та збільшення обороту цінних паперів в державі загалом, інститут 

первинних дилерів є необхідним як умова підтримання ліквідності державних 

цінних паперів. 

Дилерська діяльність на фінансовому ринку представлена насамперед 

дилерською діяльністю на ринку цінних паперів, яка в свою чергу може бути 

розділена на первинну дилерську діяльність та дилерську діяльність на вторинному 

ринку цінних паперів. Однак, дилерська діяльність, на нашу думку, можлива також 

на ринку фінансових послуг. Законодавство України, яке регулює господарську 

діяльність на ринку фінансових послуг, серед видів фінансових послуг не згадує 

дилерську діяльність. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [152] як основний НПА, що регулює фінансові послуги на 

території України, не містить визначення «дилерська діяльність» чи «дилер». Такий 

вид фінансових послуг як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення з метою надання коштів у позику, в тому числі на умовах 

фінансового кредиту можна розглядати як дилерську діяльність на ринку 

фінансових послуг. 

Можливим є наведення ряду аргументів, які дозволяють стверджувати, що 

надання зазначених фінансових послуг є різновидом дилерської діяльності:  

1) залучення фінансових активів з метою надання їх у позику (кредит) є 

господарською діяльністю. Суб’єкт здійснення такої діяльності – суб’єкт 

господарювання. Сфера здійснення дилерської діяльності на ринку фінансових 

послуг – сфера суспільного виробництва в розумінні ч. 1 ст. 3 ГКУ. Вартісний 



характер результатів такої діяльності. Професійні засади здійснення такої 

діяльності; 

2) комерційна господарська діяльність. Здійснюється з метою отримання 

прибутку від різниці відсоткової ставки між залученням фінансових активів та 

наданням цих же фінансових активів на умовах позики(кредиту). Фінансовим 

послугам характерні ознаки комерційної господарської діяльності: здійснюються на 

постійній основі, ризикованість, ініціативність, самостійність, легальність;  

3) вказані фінансові послуги характеризуються економічним посередництвом: 

дилер залучає фінансові активи не для власного споживання, а для подальшого 

перепродажу; 

4) правовий титул фінансових активів – право власності. Дилер є стороною 

договору (позичальником), залучаючи кошти як від резидентів так і від 

нерезидентів. Зазначені кошти дилер використовує для надання їх у власність іншим 

позичальникам, діючи вже як позикодавець (кредитор). В даному випадку фінансова 

установа здійснює дилерські функції, отримуючи товар (фінансові активи) у 

власність з метою подальшого відчуження (перепродажу); 

5) прив’язка до території. Фінансова установа може залучати фінансові активи 

за кордоном, з метою подальшого розповсюдження на території України. 

Постановою НБУ № 270 від 17.06.2004 затверджено Положення про порядок 

отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів… [169], 

яка визначає порядок реєстрації договорів позик, отриманих від нерезидентів. 

Отримуючи позику від нерезидентів в іноземній валюті, фінансові установи можуть 

надавати ці кошти в позику під більші відсотки іншим резидентам, діючи при цьому 

як вигодонабувачі; 

6) елемент дроблення майна. Отримуючи в позику фінансові активи, фінансові 

установи дроблять ці активи та надають в позику певній кількості позичальників. 

На нашу думку, зазначене дозволяє стверджувати про існування дилерської 

діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг. Визначена діяльність 

має свої особливості у порівнянні з дилерською діяльністю на інших ринках. 

Законодавство України не використовує поняття дилерська діяльність по 



відношенню до певних видів фінансових послуг. В той же час, сам механізм 

здійснення такої діяльності, на нашу думку, з точки зору теорії господарського 

права може бути розглянутий як вид дилерської діяльності.  

Особливим видом фінансового ринку є ринок Форекс. Законодавство України 

не містить легального визначення ринку Форекс та жодним чином не здійснює його 

регулювання, відповідно не висуває вимог до учасників такого ринку. Форекс (англ. 

Forex – від foreign exchange – обмін іноземної валюти) – міжнародний небіржовий 

валютний ринок. Такий ринок часто називають міжбанківським, хоча в торгівлі на 

цьому ринку беруть участь крім банків також транснаціональні корпорації, страхові 

компанії, пенсійні фонди, дилінгові центри, приватні особи, які на ринку Форекс 

іменуються дилерами та трейдерами. Існують різні точки зору стосовно належності 

ринку Форекс до того чи іншого сегменту фінансової системи.  

Відповідно до першого підходу діяльність дилінгових центрів на Форексі 

відносять до надання фінансових послуг. Договірне забезпечення організації 

торгівлі на Форексі здійснюється на підставі договору, що укладається між 

інвестором та компанією, яка купує та продає валюту через мережу інтернет – 

дилінговий центр. Інвестор укладає договір доручення на довірче управління 

фінансовими активами. Інвестор передає свої кошти дилінговому центру, який 

виконує функції трейдера. Зазначений договір є змішаним, оскільки поєднує в собі 

елементи договору доручення, передбаченого главою 68 ЦКУ, та договору 

управління майном, передбаченого главою 70 ЦКУ. Тобто, дилінговий центр надає 

послуги з управління фінансами фізичних осіб. Право управління грошовими 

коштами надано виключно банкам та іншим фінансовим установам. В Україні, 

відповідно до п. 1 ст. 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» фінансові послуги в Україні можуть надавати тільки фінансові 

установи, або в порядку виключення окремі фінансові послуги можуть надаватися 

юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами 

відповідно до законів та НПА державних органів, що здійснюють регулювання 

діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданих в межах 

компетенції, що передбачено ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринків фінансових послуг». Надання фінансових послуг здійснюється 

на підставі ліцензії, яка видається НКДРСРФП. Дилінгові центри, що діють в 

Україні та Росії свідомо ухиляються від ліцензування своєї діяльності як діяльності з 

надання фінансових послуг. Часто діючи взагалі без будь-яких ліцензій, 

позиціонуючи свою діяльність як діяльність з навчання спекулятивній торгівлі, 

проводять семінари, тренінги, розповсюджують методичну літературу. Поширеною 

також є практика існування дилінгових центрів у формі представництв компаній, які 

зареєстровані в офшорних юрисдикціях, де на їхню діяльність не накладається 

обмежень і не здійснюється відповідне ліцензування. В РФ дилінгові центри 

зазвичай діють на підставі ліцензії на здійснення букмекерської діяльності. 

В Україні букмекерська діяльність віднесена до грального бізнесу та 

заборонена відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».   

Відповідно до другого підходу діяльність дилінгових центрів, які іменують 

себе дилерами відноситься до торгівлі цінними паперами – іноземною валютою. 

Торгівля відбувається з використанням безготівкової іноземної валюти. Інвестор 

вносить кошти дилінговому центру, який відкриває спеціальний рахунок на сайті 

(так званий «віртуальний рахунок»). Відкриття таких рахунків не регулюється 

Постановою НБУ від 12.11.2003 № 492 [170]. Внесені інвестором кошти можуть 

перейти в безготівкову форму та отримати статус електронних грошей тільки 

шляхом внесення їх на відкритий рахунок у банку. Перевести гроші з готівкової 

форми у безготівкову, тобто виступити емітентом електронних грошей, може тільки 

банк, чого не відбувається. Отже, внесені інвестором кошти не отримують статус 

електронних грошей. Крім того, НБУ 03 серпня 2012 видав Постанову № 327 [171], 

якою заборонив юридичним особам (крім банків) та фізичним особам – СПД 

здійснювати операції безготівкової купівлі-продажу іноземної валюти з метою 

отримання прибутку за рахунок курсової різниці. В свою чергу представники 

дилінгових центрів посилаються на ч. 1 ст. 21 ЗУ «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до якої НБУ здійснює 

регулювання ринку банківських послуг та діяльності з переказу коштів. Діяльність 

дилінгових центрів не є банківською та не є такою, що пов’язана з переказом 



коштів. НБУ не є регулятором форекс торгівлі, отже, не може встановлювати 

заборони щодо учасників такої торгівлі. 

Відповідно до третього підходу діяльність дилінгових центрів розглядається 

як організація азартної гри. Організація дилінгових центрів з метою гри на Форексі в 

США, Австралії розглядається як організація азартних ігор. Зазначена оцінка 

діяльності форекс-дилерів ґрунтується на офіційних висновках досліджень, 

проведених на замовлення американської комісії з цінних паперів і бірж – 

SEC [172]. Математично доведено збитковість гри на Форексі. Гра на Форексі з 

точки зору ймовірності отримання прибутку прирівнюється до гри в 

казино [173, с. 104]. 

У ВРУ до 02.06.2015 року перебував на розгляді законопроект № 2290 «Про 

діяльність форекс дилерів в Україні» [174] в якому пропонувалося встановити 

правила, умови створення та функціонування компаній, які надають послуги на 

ринку Форекс в Україні. В даному законопроекті пропонувалося закріпити легальне 

визначення форекс-дилера – як юридичної особи, яка укладає від свого імені і за 

свій рахунок з фізичними та юридичними особами угоди, та надає таким особам 

доступ до укладання імітованих угод купівлі/продажу в системі Форекс за 

допомогою відповідного програмного забезпечення або веб-ресурсів. Відповідно до 

ст. 6 даного проекту закону державне регулювання ринку Форекс в Україні 

віднесено до компетенції НКДРСРФП. Пропонувалося розглядати дилерську 

діяльність на ринку Форекс саме як вид фінансових послуг. Даним проектом закону 

пропонувалося ввести обов’язкове ліцензування дилерської діяльності на ринку 

Форекс в Україні. Станом на сьогодні даний законопроект відкликано.  

Аналогічні проблеми відсутності правового регулювання торгівлі на ринку 

Форекс та визначення правового статусу дилера на такому ринку мали місце також в 

РФ. У РФ був прийнятий закон РФ «Про регулювання ринка Форекс», який набув 

чинності 01.10.2015 року. 

Підсумуємо зазначене. Дилерська діяльність широко поширена на 

фінансовому ринку. Оскільки фінансовий ринок може бути поділений на кілька 



підвидів, відповідна і дилерська діяльність також може бути поділена на підвиди в 

залежності від того на якому саме ринку здійснюється така дилерська діяльність. 

 Дилерська діяльність на фондовому ринку є господарсько-торговельною 

діяльністю. Характеризується такими ознаками: особливий суб’єктний склад – 

тільки юридичні особи у формі акціонерного товариства, товариства з додатковою 

відповідальністю, в тому числі банки. Місцем здійснення дилерської діяльності 

можна визначити приміщення фондової біржі. Обов’язковість ліцензування – 

здійснюється НКЦПФР. Обов’язковість участі в СРО та/або ОПУ ринку цінних 

паперів. Дилерська діяльність на фондовому ринку може здійснюватися у формі 

дилерської діяльності та первинної дилерської діяльності. Первинним дилером може 

бути виключно банк, який перш за все здійснює дилерську діяльність на фондовому 

ринку України (відповідає вимогам для здійснення дилерської діяльності на 

фондовому ринку України) та додатково відповідає вимогам для здійснення 

первинної дилерської діяльності. Особливість первинної дилерської діяльності 

полягає саме у здійсненні торгівлі цінними паперами, емітованими державою, на 

відміну від просто дилерської діяльності на ринку цінних паперів. На нашу думку, 

первинне дилерство на ринку цінних паперів можна порівняти з ексклюзивним 

дилерством на товарному ринку. Підтвердженням такої позиції, на нашу думку, є: 1) 

обмежене коло покупців (дилерів), яким постачається товар (цінні папери); 2) 

фіксація в договорі кількості товарів (цінних паперів), які дилер зобов’язаний 

придбати у постачальника за визначений період; 3) особливі умови купівлі-продажу 

(знижена ціна). 

Дилерська діяльність можлива також на ринку фінансових послуг. 

Законодавство України, яке регулює господарську діяльність на ринку фінансових 

послуг серед видів фінансових послуг не згадує дилерську діяльність. Однак, 

вважаємо, що дилерська діяльність на ринку фінансових послуг може існувати у 

двох форма: фактична дилерська діяльність та дилерська діяльність на ринку 

Форекс. До фактичної дилерської діяльності можна віднести такий вид фінансових 

послуг як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх 



повернення, з метою надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового 

кредиту. 

До дилерської діяльності на ринку Форекс відноситься діяльність з залучення 

фінансових активів фізичних осіб та юридичних осіб з метою інвестування в 

торгівлю іноземною валютою в безготівковій формі. Особливістю дилерської 

діяльності на ринку Форекс є можливість розпорядження фінансовими активами, 

власниками яких є інвестори та/або дилер. Якщо дилінговий центр здійснює 

торгівлю за власні кошти – він іменується дилером, якщо за рахунок інвестора на 

підставі договору довірчого управління – трейдером, якщо просто обслуговує 

торгівлю наданням технічної підтримки – брокером. Станом на сьогодні в Україні 

відсутнє регулювання форекс-торгівлі, що є негативним передусім для інвесторів. 

Необхідним є прийняття закону, який би врегулював форекс-торгівлю загалом та 

правовий статус дилінгових центів, які виконують функції дилерів зокрема. 

 

 

 

 

 



Висновок до Розділу 3 

Дилерська діяльність поширена на різних ринках, на кожному з цих ринків 

дилерська діяльність має свої особливості, що викликано специфікою такого ринку. 

Дилерська діяльність може здійснюватися як на товарному, так і на фінансовому 

ринку. Обгрунтовано висновок, що на товарному ринку дилерська діяльність може 

іменуватися дистриб’юторською діяльністю. 

Визначено види дилерської діяльності на товарному ринку: універсальна, 

спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. Універсальна та спеціалізована 

дилерська діяльність часто є класичною господарсько-торговельною діяльністю. 

Ексклюзивна та авторизована дилерська діяльність має чіткий дуалістичний 

характер, а саме торговельна діяльність поєднується з наданням послуг. Зазначене 

пояснюється технологічною складністю товару та необхідністю надання послуг 

споживачам в частині сервісного обслуговування проданого товару та надання інших 

супутніх послуг: навчання, реклама тощо. 

Вважаємо некоректним використання понять «офіційний дилер», «офіційна 

дилерська діяльність». Офіційним можна вважати дилера, який отримав такий статус 

від державного органу шляхом ліцензування. В Україні дилерська діяльність 

підлягає ліцензуванню на фондовій біржі, відповідно «офіційним дилером» можна 

вважати тільки дилера на фондовій біржі. Однак на практиці, на ринку товарів і 

послуг, продавці часто позиціонують себе як «офіційний дилер», що, на нашу думку, 

є тотожним поняттю «дилер». 

Дилерська діяльність поширена на фінансовому ринку. Дилерська діяльність на 

фондовому ринку може бути поділена на дилерську діяльність та первинну 

дилерську діяльність. На нашу думку, дилерська діяльність на ринку фінансових 

послуг може існувати у двох формах: фактична дилерська діяльність та дилерська 

діяльність на ринку Форекс.  

Визначено особливості здійснення дилерської діяльності на ринку цінних 

паперів (фондовому ринку). Такими особливостями, на нашу думку, є: 1) особливий 

суб’єктний склад. Виключно юридичні особи у формі акціонерного товариства, 

товариства з додатковою відповідальністю; 2) стандартизованість угод, які 



укладаються дилером; 3) особливий територіальний склад здійснення дилерської 

діяльності. Місцем здійснення дилерської діяльності можна визначити приміщення 

фондової біржі; 4) ліцензійний характер дилерської діяльності на фондовій біржі; 5) 

обов’язковість участі в саморегулівній організації (СРО) та/або об’єднанні 

професійних учасників ринку цінних паперів (ОПУ); 6) дилерська діяльність на 

фондовому ринку складається з дилерської діяльності та первинної дилерської 

діяльності. 

На нашу думку, первинна дилерська діяльність на фондовому ринку є 

ексклюзивною дилерською діяльністю. Дилерська діяльність на ринку цінних 

паперів – господарсько-торговельна діяльність. Дилерська діяльність на ринку 

Форекс має дуалістичний характер: торговельна діяльність поєднується з наданням 

послуг, а саме діяльність дилінгових центрів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 4. Зарубіжний досвід правового регулювання дилерської діяльності 

4.1. Правове регулювання дилерської діяльності в державах різних правових 

систем сучасності 

Дилерська діяльність як вид господарської діяльності, спрямована на 

отримання прибутку, соціального та/або економічного результату, наразі розширює 

межі свого економічного впливу. Разом із цим, дилерська діяльність із національної 

може бути трансформована в зовнішньоекономічну діяльність, що впливає на 

правове регулювання такої діяльності. Зауважимо, що правове регулювання 

дилерської діяльності через історично обумовлені процеси поглиблення 

міжнародних зв’язків характеризується як особливим міжнародно-правовим 

регулюванням, так і правовими особливостями регулювання здійснення дилерської 

діяльності у різних правових системах світу. 

Актуальність дослідження питань порівняльно-правової характеристики 

регулювання здійснення дилерської діяльності у світі обумовлена необхідністю 

запозичення міжнародного досвіду та досвіду зарубіжних країн із застосуванням 

методу компаративістики. Проблемою національного законодавства є приділення 

законодавцем недостатньої уваги правовому забезпеченню стимулювання 

підвищення економічної свободи суб’єктів господарювання, серед яких одне із 

ключових місць посідають дилери. 

До питання правового регулювання дилерської діяльності у світі, в тому числі 

із застосуванням методів порівняльного правознавства зверталися такі вчені-

правники, як А. Ю. Бабаскін, С. М. Бервено, В. О. Галанова, В. П. Грибанов, Рене 

Давид, В. О. Маслова, Норман С. Позер, І. Л. Нурзад, Річард Н. Майлз, 

В. В. Рєзнікова, О. В. Татарська, П. Ю. Широкін, В. С. Щербина. Однак, у цих 

дослідженнях, не зважаючи на їх значний внесок у розвиток господарсько-правової 

науки, комплексно не розкрито питання правового регулювання дилерської 

діяльності в різних державах світу, а відтак виникає необхідність в контексті нашого 

дослідження висвітлити дані питання. 

Для початку необхідно виокремити, в межах яких держав, правових систем 

тощо, буде здійснюватися дослідження правового регулювання дилерської 



діяльності. Зауважимо, що поняття «досвід» розглядається в тлумачному словнику 

української мови, як: 1) cукупність знань, уміння, які здобуваються в житті, на 

практиці; 2) уся сукупність чуттєвих сприйнять, що набувається в процесі взаємодії 

людини з зовнішньою природою і становить основу всіх наших знань про 

матеріальний світ [175, c. 382]. Тобто, досвід виступає практичною 

характеристикою, сукупністю певних знань, що необхідні для застосування в тій чи 

іншій сфері діяльності. 

Рене Давид, як представник науки компаративістики (порівняльне 

правознавство), визначив такі основні типи правових систем сучасності: романо-

германська, сім'я загального права (common law) та сім’я соціалістичного права. 

Також він доповнив цю класифікацію й іншими правовими системами, що 

характеризуються архаїчним типом світогляду: мусульманська, індуїстська, 

іудейська, японська, китайська (далекосхідні), африканська [176, с. 111]. 

О. Ф. Скасун визначає наступні типи правових сімей сучасності: романо-

германський тип, англосаксонський, мусульманський і змішаний (до останнього 

типу вчена відносить скандинавські держави) [98, c. 231]. 

Однак, М. І. Мірошниченко вказує, що правові системи сучасності з 

врахуванням критеріїв спільної ґенези, термінології, джерел права, структурної 

єдності, формалізованості закріплення норм, спільності принципів правового 

регулювання виділяються наступні правові системи: 1) англосаксонська (Англія, 

США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та ін.); 2) романо-германська (країни 

континентальної Європи, Латинської Америки, деякі країни Африки, а також 

Туреччина); 3) релігійно-правова (країни, які сповідують як державну релігію іслам, 

індуїзм, іудаїзм); 4) соціалістична (Китай, В'єтнам, КНДР, Куба); 5) система 

звичаєвого права (екваторіальна Африка і Мадагаскар) [177, с. 35].  

Аналізуючи наведені класифікації вважаємо, що в силу обмеженого обсягу 

нашого дослідження неможливо охопити деталізовану характеристику правового 

регулювання дилерської діяльності у всіх без винятку правових системах з 

врахуванням особливостей окремих держав, тому вважаємо за доцільне розглянути 

означені питання у рамках наступних правових систем сучасності: 1) романо-



германської правової сім’ї (Німеччина, Франція тощо); 2) англо-американської 

правової сім’ї (Велика Британія, США); 3) змішаної правової сім’ї (держави 

пострадянського простору (Білорусь), скандинавські держави тощо). 

 

4.1.1. Правове регулювання дилерської діяльності в державах романо-

германської правової сім’ї 

У державах, що входять до складу  романо-германської правової сім’ї, а саме: 

в Німеччині, Франції розвиток правового регулювання здійснення дилерської 

діяльності активізувався із початком стабілізації ринкової економіки.  

Так, у Німеччині спеціальне правове регулювання дилерської діяльності 

відсутнє як на федеральному рівні, так і на рівні законодавства окремих земель 

(мається на увазі, що відсутній спеціальний закон, який би стосувався виключно 

досліджуваної сфери). Проте, дані питання регулюються на рівні Торгового кодексу 

та деяких інших торговельних законів, а головне – відносини у сфері здійснення 

дилерської та дистриб’юторської діяльності підпадають під дію Цивільного кодексу 

Німеччини, якщо у Торговому кодексі  ці питання не знайшли свого регулювання 

[178, с. 397–400]. 

Аналізуючи зазначене, можемо констатувати, що правове регулювання 

здійснення дилерської діяльності в Німеччині є відображенням дуалізму приватного 

права, який властивий цій державі в силу історичного розвитку, федеративного 

адміністративно-територіального устрою, її географічного розташування та 

економічного розвитку тощо. Однак, як вказує О. О. Макарова, особливістю 

Торгового кодексу Німеччини є те, що це не є власне приватно-правовий акт в 

чистому вигляді, оскільки відносно дилерської і дистриб’юторської діяльності, цей 

акт містить і значну кількість публічно-правових норм (норми про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність, порядок надання інформації, що становить комерційну 

таємницю, адміністративна відповідальність за порушення законодавства тощо) 

[179, с. 256]. 

Під дію Торгового кодексу Німеччини підпадають дилери та дистриб’ютори 

як специфічні суб’єкти господарських правовідносин. Поняття дилер у Німеччині 



носить збірний характер і застосовується до різних видів посередницької діяльності: 

Allienvertriebshandler, Eigenhandler, Vertragshandler, – найбільш часто вживані 

терміни. Шляхом аналізу норм Німецького Торгового кодексу в частині 

регулювання статусу торгових посередників у цілому можемо констатувати, що 

правовий статус дилера розповсюджується і на інших суб’єктів торгового обороту – 

торгових посередників, франчайзі, брокерів, дистриб’юторів тощо (наприклад, в 

частині застосування правил про відшкодування збитків в результаті втрати 

клієнтів), однак з певними відмінностями. 

Так, відповідно до § 1 Торгового кодексу особа визнається комерсантом 

залежно від характеру її підприємницької діяльності. У § 1–3 виділяються такі 

категорії дилерів: 1) обов’язкові комерсанти (Musskaufman), які здійснюють 

діяльність з набуття та перепродажу товарів або цінних паперів, укладання 

страхових, банківських, транспортних, комісійних та інших угод; 2) якщо особи 

навіть не займаються такими видами діяльності, але занесені до Торгового реєстру, 

то вони також вважаються комерсантами (Sollkaufmann); 3) можливі комерсанти 

(Kannkaufmann), які, маючи власність, фактично займаються підприємництвом і 

вирішують питання про державну реєстрацію на власний розсуд (характерно для 

фермерських господарств). 

Крім цього, правове регулювання дилерської діяльності на ринку цінних 

паперів та фінансових послуг регулюється Законом «Про торгівлю цінними 

паперами» (Wertpapierhandelsgesetz), Законом «Про інвестиції»  (Investmentgesetz), 

Законом «Про біржі» (Borsengesetz), Законом «Про зберігання та придбання цінних 

паперів» (Gesetz Gesetz uber die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren) [180, 

c. 66]. 

До обов’язків дилера у Німеччині входять практично всі торгово-оборотні 

(транспортна, складська, кредитна, якісна і кількісна) і координаційні (асортимент, 

освоєння ринку, вивчення кон'юнктури та консультування клієнтів) функції. Він діє 

від власного імені і за свій рахунок, як у внутрішніх, так і в зовнішніх відносинах. 

Однак, згідно з дилерським договором, він більш-менш обмежений у виконанні 

деяких з цих функцій. Як торговий посередник, частково інтегрований в організацію 



збуту виробника, дилер зобов’язаний дотримуватися інтересів виробника [181, 

с. 482]. 

У німецькому приватному праві в рамках дилерських та пов’язаних з ними 

правовідносин застосовується декілька видів договорів (договори поставки 

(«Lieferverträge»),  власне дилерські договори («Fachhändlerverträge»), договори про 

дистриб’юцію («Vertragshändlerverträge»), договори комісійних агентів 

(«Kommissionsagentenverträge»), договори торгових представників 

(«Handelsvertreterverträge»), франчайзинг («Franchiseverträge») [182, c. 21]. 

Дилерський договір (Fachhändlervertrag), як правило, є договором змішаного 

виду, в якому поряд з елементами договору купівлі-продажу присутні також і 

елементи ліцензійного договору, договору доручення, агентського договору та 

договору про використання ноу-хау. 

Аналізуючи зазначене, в тому числі Торговий кодекс Німеччини зауважимо, 

що до дилерської діяльності в цій державі виробником висуваються як кількісні, так 

і якісні критерії. З цього приводу Г. Фезенмайєер вказує, що кількісні критерії 

характеризуються тим, що дилерські договори можуть бути укладені тільки з 

обмеженою кількістю партнерів, які відповідають якісним критеріям. До якісних 

критеріїв, у свою чергу, належать наступні: 1) навчання торгового персоналу 

(компетентне консультування); 2) рівень сервісу «after sales» (післяпродажний); 3) 

вимоги до спектру товарів; 4) вимоги до презентації продукції (імідж марки); 5) 

можливість «shop in shop»-рішень (наприклад, в торгових центрах) [183, с. 283]. 

Цікаво, що аналізуючи діяльність дилерів на авторинку, В. В. Волгін зазначає, 

що підтримка зі сторони компанії Audi включає: 1) консультування з питань 

архітектури і будівництва; 2) консультування з питань бізнес-планування; 3) 

консультування зі стандартів та процесів; 4) відбір, навчання і розвиток персоналу 

через академію «Ауді»; 5) технічну підтримку on-line і через аналітичний центр; 6) 

контроль за системою дотримання стандартів і процесів [184, с. 27]. 

З цього випливає, що дилерські договори будуються на селективній системі 

збуту, де присутній суворий вибір партнерів і ставлення до своєї ділової репутації і 

репутації виробника. Така особливість визначила і характер захисту прав дилерів, 



виробників та споживачів у судовій практиці Німеччини. Як зазначає Мартінек, 

формуючи судову практику по дилерських справах, суди у Німеччині, крім 

спеціального законодавства, за аналогією користувалися і Німецьким Торговим 

кодексом, а зокрема тими положеннями, що стосуються статусу і діяльності 

торгових агентів [185, с. 91]. 

Зауважимо, що в якості належних засобів захисту прав виробників та дилерів 

німецькі суди часто застосовують та інтерпретують загальні принципи цивільного та 

торгового законодавства. Так, до дилерського договору в повній мірі застосовується 

загальний принцип «добросовісності», сформульований в ст. 242 Німецького 

Цивільного кодексу [186], яким зобов’язані керуватися сторони при укладенні 

цивільного договору будь-якого виду. Цей основоположний принцип 

інтерпретувався судами безліч разів, і судові рішення незмінно виходили, по-перше, 

з інтересів сторін і, по-друге, з власних уявлень суду про «чесну», «справедливу» 

ділову практику. 

На підставі вищевикладеного, можемо констатувати, що правове регулювання 

дилерської діяльності в Німеччині залежить від дуалістичної системи приватного 

права; дилерський договір у Німеччині, як правило, є договором змішаного виду 

(поєднує елементи договору купівлі-продажу, ліцензійного договору, агентського 

договору, договорів у сфері інтелектуальної власності тощо); до дилерської 

діяльності в Німеччині виробниками до дилерів висуваються кількісні (перелік 

партнерів, які відповідають якісним критеріям) і якісні критерії (навчання 

персоналу, рівень сервісу, вимоги до спектру товарів, до їх презентації і 

підтримання ділової репутації виробника); при захисті прав дилерів та виробників 

суди застосовують загальні положення цивільного і торгового законодавства за 

аналогією. 

Не менш цікавим є досвід правового регулювання дилерської діяльності у 

Франції. Так, поняття «дилер» у Франції має багато найменувань: concessionnaire de 

vente exclusive (ексклюзивний комісіонер), concessionaire (концесіонер), agent general 

(загальний агент) тощо. Зауважимо, що правове регулювання дилерської діяльності 

у Франції має спільні риси з правовим регулюванням такого спектру суспільних 



відносин у Німеччині і характеризується дуалізмом в рамках приватно-правових 

норм. У Франції досліджувані відносини підпадають під регулювання Цивільного 

кодексу Франції 1804 року з подальшими змінами і доповненнями (Кодекс 

Наполеона), Комерційного (Торгового) кодексу Франції [187, c. 616]. Також окремі 

питання здійснення електронної торгівлі врегульовані Законом «Про довіру до 

електронного бізнесу» [188]. Відмінність регулювання правового статусу дилера у 

Франції полягає в тому, що на дилера може поширюватися правовий статус 

комерційного агента, тобто суб’єкта який діє не від власного імені. Законодавство 

Франції визначає дилера як комерційного посередника, дістала подальшого 

розвитку концепція розуміння дилера як комерційного посередника, а не як 

торговця в Німеччині. 

Водночас, існує необхідність з’ясувати, норми цивільного чи комерційного 

(торгового) права в більшій мірі стосуються правового регулювання статусу дилерів 

та їх діяльності у Франції. В. М. Захватаєв вказує, що в основі всіх матеріальних 

норм приватного права, лежать цивільно-правові норми, які за своєю природою 

фундаментальні. Норми ж комерційного права лише уточнюють, конкретизують 

певну частину правовідносин у сфері приватного права, яка пов’язана з 

економічною діяльністю, спрямованою на одержання прибутку [189, с. 25]. 

На наш погляд, не можна вказати на загальний чи спеціальний характер 

одного з цих актів. Вважаємо, що у Кодексі Наполеона містяться фундаментальні 

принципи, поняття, які в цілому застосовуються і до трактування особливостей 

здійснення дилерської діяльності. Проте, Комерційний кодекс містить більш 

спеціальні норми в порівнянні із Цивільним кодексом Франції, які регулюють 

питання економічного посередництва, до складу якого входить і дилерська 

діяльність. Спільною рисою правового регулювання дилерської діяльності у 

Німеччині та Франції є те, що Комерційний кодекс Франції, так само як і Торговий 

кодекс Німеччини містить публічно-правові норми, що стосуються відповідальності 

дилерів, бухгалтерського обліку операцій з постачання товарів і послуг тощо [178, c. 

371]. Зауважимо, що Книга третя Комерційного кодексу Франції регулює деякі види 

продажу та умови ексклюзивності [189, с. 25–26]. 



Згідно ст. L. 134-1 Комерційного кодексу Франції, «комерційним агентом є 

повірений, який в рамках незалежної професійної діяльності, не будучи зв’язаний 

договором найму послуг, на постійній основі виконує обов’язки з ведення 

переговорів і, в разі необхідності, укладає договори купівлі-продажу, оренди чи 

надання послуг від імені та в інтересах виробників, промисловців, комерсантів або 

інших комерційних агентів». Виходячи з цього визначення випливає, що комерційні 

агенти у Франції, так само як і торгові представники в Німеччині знаходяться у 

відносинах прямого представництва. 

Такий висновок підтверджується і тим, що до таких дилерів висуваються 

вимоги кількісного і якісного характеру, про які ми вказували, досліджуючи правове 

регулювання дилерської діяльності у Німеччині. Так, В. В. Волгін зазначає, що в 

таких випадках виробник самостійно «створює» своїх дилерів. Автокомпанії Citroen, 

Ford, Renault створили у Франції їх власні мультибрендові дилерські компанії 

(зокрема, мережі автосервісів). Це, наприклад, Eurorepair, Motocraft тощо. Така ж 

ситуація і у парфюмерно-косметичній сфері, адже Yves Saint Laurent одночасно 

створив Loreal [184, c. 70]. 

На відміну від права Німеччини, у Франції втілено об’єктивний критерій 

виокремлення осіб, що підпадають під поняття «комерсант» (дилер). По-перше, до 

таких належить акціонерні товариства, повні, командитні і товариства з обмеженою 

відповідальністю та окремі особи-підприємці. По-друге, така діяльність повинна 

бути основною. Так, лікар, який займається медичною діяльністю і водночас продає 

ліки не є комерсантом. Проте, він стане таким, якщо буде тільки продавати ліки, 

розвивати територію попиту на них тощо. 

З. І. Боярська вказує, що все це визначається статусом комерційних 

представників. Якщо вони пов’язані з підприємством, яке представляють, трудовою 

угодою, вони не є комерсантами. Їх називають комівояжерами, агентами зі збуту 

товарів, торговими агентами. Якщо вони пов’язані договором представництва, який 

надає їм повну свободу в організації діяльності, вони є комерсантами. Посередники 

є комерсантами не стільки тому, що за договором про посередництво є 

комерційними представниками, скільки тому, що завжди діють від власного імені і 



не розголошують імені свого наймача (ст. 94 Комерційного кодексу Франції) [190, 

с. 59]. 

Аналізуючи норми Комерційного кодексу Франції, можемо констатувати, що 

ст. 632, 633 встановлено перелік видів торгових угод, які укладаються у сфері 

здійснення дилерської діяльності (купівля-продаж, поставка, фрахтування, 

доручення, перевезення, підряд, франчайзинг, страхові договори тощо). 

Вважаємо, що особливістю правового регулювання дилерської діяльності у 

Франції є змішаний характер такого регулювання. Зокрема, мається на увазі, що у 

відносинах «виробник-дилер-споживач» відносини між виробником і дилером 

підпадають під дію комерційного законодавства, між дилером і споживачем – 

цивільного законодавства, все, що стосується реалізації прав та інтересів споживача 

підпадає під цивільно-правове регулювання. Водночас, ст. 61 Комерційного кодексу 

Франції дає змогу зробити висновок про те, що визначальною характеристикою 

особи як комерсанта (дилера) є внесення його в Торговий реєстр. 

Цікавим є і те, що у комерційному законодавстві Франції втілена презумпція 

виключної торговельної діяльності комерсанта. Мається на увазі, що комерсант 

вважається таким, що здійснює торговельну діяльність у будь-якому випадку і у 

ситуації, коли ця особа придбаває товар для власного використання, то вона повинна 

довести цей факт, а  інакше – така операція підпадає під дію французького 

комерційного законодавства. 

На підставі вищевикладеного, можемо констатувати, що правове регулювання 

дилерської діяльності у Франції має свої особливості: 1) дуалізм приватно-

правового регулювання поєднується із змішаним характером такого регулювання; 2) 

поняття «дилер» визначається характером діяльності та статусом комерсантів як 

осіб, які займаються підприємницькою діяльністю; 3) для Франції характерне 

створення виробниками власних дилерських мереж; 4) у Франції діє презумпція 

виключної торговельної діяльності комерсанта. 

Отже, можна виокремити характерні риси правового регулювання дилерської 

діяльності в рамках романо-германської правової сім’ї: 1) відсутність законодавчого 

визначення понять дилер, дилерська діяльність; 2) відсутність єдиного розуміння 



правового статусу дилерів, дилери є комерційними посередниками, або 

самостійними торговцями, що здійснюють підприємницьку діяльність у визначеній 

сфері; 3) дуалізм приватного права призводить до вміщення спеціальних норм, що 

стосуються правового регулювання дилерської діяльності у торгових (комерційних) 

кодексах; 4) виробники висувають до дилерів суворі кількісні та якісні критерії з 

метою збереження належного рівня репутації; 5) торгові (комерційні) кодекси 

містять публічно-правові норми, що стосуються відповідальності дилерів, 

бухгалтерського обліку операцій з постачання товарів і послуг тощо. Такий дуалізм, 

на наш погляд, свідчить про майбутні перспективи впровадження норм про 

дилерську діяльність у окремий параграф ГКУ. 

Поєднуючи дилерську діяльність з комерційним посередництвом, вважаємо, 

що дилер в першу чергу здійснює дилерську діяльність, отже здійснює 

підприємницьку діяльність від свого імені та за власний рахунок. Запропонований 

підхід має цінність в тому, що в межах романо-германської правової сім’ї відсутній 

єдиний підхід стосовно розуміння правової природи дилерської діяльності. 

Законодавство Німеччини розглядає дилера як торговця, який здійснює торговельну 

діяльність від власного імені. В той же час, законодавство Франції розглядає дилера 

як комерційного посередника, який здійснює дилерську діяльність від імені 

постачальника. Однак, досить часто дилерська діяльність поєднується з іншими 

видами підприємницької діяльності, наприклад з комерційним посередництвом. Для 

того щоб розмежувати від чого імені здійснюється торговельна діяльність, нами 

запропоновано підхід, відповідно до якого суб’єкт господарювання, набувши статус 

дилера, в першу чергу здійснює торговельну діяльність від власного імені, є 

дилером. Тлумачення дилерської діяльності як виключної має своїм корінням 

розуміння дилера як торговця за законодавством Німеччини та презумпцію 

виключної торговельної діяльності комерсанта, втіленої в законодавстві Франції. 

Вказана концепція дістала своє закріплення в проекті змін до ГКУ (Додаток 1). 

 

4.1.2.  Правове регулювання дилерської діяльності в державах англо-

американської сім’ї 



Окреме місце правове регулювання дилерської діяльності займає у праві 

держав англо-американської правової сім’ї. Так, у Великій Британії, у зв’язку з 

існуванням системи загального права, права справедливості, визначення правил 

дилерської діяльності відбувалося разом із змістовим наповненням судової 

практики. З. І. Боярська вказує, що у державах англо-американської правової сім’ї 

формально-юридичного поняття «дилер» і «дилерський договір» немає. Але судова 

практика сформувала норми, які передбачають спеціальні правила організації 

діяльності осіб, які здійснюють комерційні операції, та визначила особливі права і 

обов’язки сторін в дилерських договорах, що укладаються цими учасниками обігу 

[190, с. 60]. 

Зауважимо, що поняття дилер походить саме від англійського терміна «dealer» 

– торговець, агент. Дилер у Великій Британії – учасник маркетингового каналу, 

фірма, що закуповує продукцію оптом і торгує нею в роздріб або малими партіями. 

Дилери – агенти фірм виробника продукції або дистриб’ютора, що виступають в 

ролі учасників його дилерської мережі. Таким чином, дилер є останньою ланкою 

економіко-логістичного ланцюжка і знаходиться в безпосередніх відносинах з 

покупцем. 

У праві Великої Британії всі дилери класифікуються на певні типи, зокрема 

такі, як: 1) валютний дилер – (основними  валютними дилерами є комерційні і 

центральні банки); 2) артдилер – юридична особа, що продає твори мистецтва або 

виконує посередницькі функції в цій сфері; 3) банк-дилер – комерційний банк, що 

представляє на ринку державні цінні папери; 4) брокер-дилер – компанія, що 

поєднує функції брокера і дилера; 5) первинний дилер – дилерська компанія, 

уповноважена для розміщення нових випусків цінних паперів; 6) офіційний 

(ексклюзивний) дилер – дилер, що займається збутом і гарантійним технічним 

обслуговуванням продукції одного виробника [191, с. 135]. Первинні дилери вперше 

з’явилися у Великій Британії у 1896 році і найдовше їх діяльність зосереджена 

власне у цій державі. Їх завдання – супроводження укладання договорів з Банком 

Англії. Останній, в свою чергу, контролює діяльність первинних дилерів і запитує у 

них дані за обсягом купівлі цінних паперів. З 1986 року в Великій Британії 



працювало 27 таких дилерів, станом на 2009 рік їх кількість було зменшено і 

складала 20 [165, с. 62]. 

З огляду на зазначене зауважимо, що дилерські договори у Великій Британії 

(як і в США) класифікуються в залежності від правового статусу дилера. Так, якщо 

договір укладається з арт-дилером – це договір про купівлю-продаж об’єкту 

мистецтва, з банк-дилером – купівля-продаж державних цінних паперів, первинний 

дилер – договори про емісію цінних паперів, договір про сервісне 

обслуговування/ремонт і договір купівлі-продажу (поставки) укладаються з 

офіційним (ексклюзивним) дилером тощо. 

Цікаво, що законодавство Англії в цілому більше захищає кінцевих 

споживачів, аніж дилерів. Так, 1 жовтня 2015 року Закон «Про права споживачів» 

[192] замінив Закон «Про продаж товарів» [193]. За Законом «Про права 

споживачів» визначено, що авто-дилери мають тільки одну можливість уникнути 

відповідальності, яка стосується ремонту або заміни транспортного засобу – за 

наявності домовленості. Якщо у дилерів відсутня можливість відремонтувати або ж 

замінити транспортний засіб, то покупці мають право на отримання повного або 

часткового повернення коштів за автомобіль. Єдиним недоліком такого правового 

регулювання є те, що цей Закон розповсюджується тільки на дилерів, що внесені у 

Торговий реєстр. 

Також зауважимо, що 23 червня 2016 року Велика Британія на референдумі 

проголосувала «за» вихід з Європейського Союзу [194] (Brexit). Така дія зумовить 

ряд змін перш за все для правового регулювання дилерської діяльності у Великій 

Британії. Зокрема, наразі всі держави ЄС застосовують один і той же ряд правил для 

визначення, яким законодавством будуть регулюватися зобов’язання, їх виконання / 

невиконання / неналежне виконання. Такими нормативними актами є Регламент Рим 

I (Регламент (ЄC) № 593/2008) [195] і Регламент Рим II (Регламент (ЄC) № 864/2007) 

[196]. Цими актами встановлюються загальні принципи, які до Brexit застосовували 

британські суди для вирішення спорів. Проте, після завершення строку адаптації 

держави від Brexit (2 роки) згідно ст. 50 Лісабонського Договору [197], пільгові 

умови ЄС із розв’язання спорів більше не поширюватимуться на дилерів у Великій 



Британії. Мається на увазі, що наразі для набрання законної сили рішення суду 

держави, що входить до складу ЄС не потребує додаткової ратифікації у іншій 

державі-члені ЄС. Після Brexit дилерам, а також дистриб’юторам, потрібно буде 

пройти повторну процедуру спрощеного судочинства у іншій державі-члені для 

ратифікації вже отриманого рішення британського суду. 

У праві Великої Британії судова практика сформувала істотні умови 

(питання), які повинні бути висвітлені у дилерських договорах: 1) на яку територію 

поширюється діяльність дилера і чи має він ексклюзивні права на цю територію; 2) 

які з продуктів виробника дилер має потенційну можливість продати; 3) які 

повноваження отримує дилер від виробника; 4) будь-які обмеження щодо інших 

видів діяльності дилера (наприклад продаж конкуруючих продуктів); 5) обов’язки 

дилера із рекламування продукту виробника; 6) права дилера та обмеження щодо 

використання об’єктів інтелектуальної власності виробника; 7) обмеження щодо 

розкриття конфіденційної інформації; 8) строк дії договору; 9) винагорода дилеру чи 

пільгові умови для розвитку бізнесу; 10) порядок припинення відносин між 

виробником та дилером; 11) розподіл витрат за договором, окремо – витрати дилера 

та виробника [198]. 

Отже, з викладеного слідує, що у Великій Британії висуваються підвищені 

вимоги до дилерів на будь-якому ринку товарів та послуг поряд із наданням їм 

гарантій за дилерськими договорами, яким властивий значний ступінь договірної 

свободи. Однак, правове регулювання дилерського договору у Великій Британії 

характеризується такими особливостями: 1) формально-юридичного поняття 

«дилер» і «дилерський договір» немає; 2) значний ступінь договірної свободи; 3) 

відсутність чіткого розмежування між представницькою, посередницькою та 

дилерською діяльністю; 4) дилерські договори у Великій Британії класифікуються в 

залежності від правового статусу дилера; 5) підвищена відповідальність дилера 

перед виробником та споживачами; 6) контроль за діяльністю дилера зі сторони 

виробника; 7) істотні умови дилерських договорів мають в більшій мірі економічний 

характер. 



Натомість, у Сполучених Штатах Америки правове регулювання дилерської 

діяльності носить дещо інший системний характер, аніж у Великій Британії. 

Поняття «дилер» на ринку цінних папері США взяло свої витоки із поняття 

«брокер», «первинний дилер», основною функцією якого була купівля-продаж, 

забезпечення додаткової емісії цінних паперів. Проте, дилери у США, як і в кожній 

державі, присутні як на товарному ринку, так і на фінансовому ринку, а, відтак, 

правовий статус цих двох груп дилерів відрізняється. 

В рамках фінансової реформи, ініційованої 44м Президентом США Бараком 

Обамою, здійснювалась і продовжує здійснюватися модернізація ринку 

позабіржових деривативів, сутність якої зводиться до створення нового режиму 

регулювання даного ринку. У липні 2010 р. був прийнятий Закон «Про ринок 

позабіржових деривативів» [199]. Цей Закон спрямований на регулювання і 

забезпечення прозорості угод з позабіржовими деривативами, регулювання 

діяльності дилерів та інших значущих учасників (основних учасників) ринку 

позабіржових деривативів, попередження ринкових маніпуляцій, шахрайства та 

інших зловживань. При цьому, згідно цього закону, до дилерів висуваються 

конкретні вимоги: 1) можливість подвійної реєстрації учасників ринку; 2) діяльність 

дилерів повинна бути регулярною; 3) вимоги до капіталу; 4) маржинальні вимоги до 

дилерів. 

Зауважимо, що на товарному ринку вимоги до дилерів дещо спрощені. Так, 

якщо імпортер винної продукції, крім її ввезення на територію США, планує також 

здійснення її продажу (як через роздрібну, так і через оптову мережі), після 

отримання базового дозволу він повинен зареєструватися в якості дилера 

алкогольної продукції. Реєстрацію дилерів здійснює Бюро з торгівлі і оподаткування 

алкогольної і тютюнової продукції Міністерства фінансів США шляхом подачі 

заяви про реєстрацію та необхідного комплекту документів (серед яких, зокрема, 

документи, що описують заплановані місця продажу алкогольної продукції та умови 

її зберігання) [200, c. 45]. 

Зауважимо, що в США поняття «дилерство» часто підміняється поняттям 

«франчайзинг» [201], що по суті не є одним і тим же, але через високий рівень 



розвитку дилерської діяльності в США, остання поступово трансформується у 

франчайзинг. Так, зауважимо, що дилер повинен виступати посередником між 

виробником і клієнтом. Однак, вступаючи у франчайзингові відносини, такий 

суб’єкт отримує готову торгову марку із репутацією, бізнес план, вимоги до 

технології виробництва та підбору персоналу. Однак, суттєва різниця, яка на наш 

погляд, виокремлює франчайзі і дилера – ступінь відповідальності виробника. 

Виробник, який продає франшизу, відповідає за її конкурентоздатність і свій бізнес-

план у випадку нестабільності ринку. В той же час, перед звичайним дилером 

виробник не несе такої відповідальності. 

В 1851 році компанією «Singer Sewing machine company» було організовано 

масове виробництво швейних машинок практично в кожному американському 

штаті. Однак, були відсутні сервісні майстерні, які при необхідності могли б 

виконувати ремонт цих машинок. Щоб вирішити проблему, засновник компанії 

Ісаак Зінгер вперше застосував новий формат бізнесу. Він почав підписувати зі 

своїми дистриб’юторами (фінансово незалежними фірмами) угоди, які передавали 

їм право на визначеній території продавати і ремонтувати швейні машинки. Наразі в 

окремих штатах (Вісконсін, Гавайї) дилерство прямо ототожнюється із 

франчайзингом, що однозначно вказує на поширення дії законів про дилерську 

діяльність на будь-які договори  у цій сфері [201]. 

Зауважимо, що така система трансформації дилерства у франчайзинг сьогодні 

створює перешкоди виходу на ринок новим виробникам. Так, станом на сьогодні, 

Tesla Motors (виробник електромобілів) позбавлений можливості самостійно 

продавати власні автомобілі безпосередньо покупцям через недоліки законодавства. 

Так, у деяких штатах неможливо продавати нові машини безпосередньо покупцям 

іншим чином, окрім як через дилерів (у березні 2014 року відповідний «білль» був 

підписаний губернатором штату Нью-Джерсі) [202, с. 22]. Крім цього, продаж 

автомобілів у США безпосередньо покупцям тлумачиться у США як недобросовісна 

конкуренція. А це, у свою чергу, тягне додаткові витрати для Tesla Motors.  

Отже, з наведеного випливає, що однією з особливостей правового 

регулювання дилерства у США є захист дилерів на федеральному і місцевому 



рівнях шляхом встановлення обмежень для виробників конкретної продукції у 

системі «direct sale to the consumer» (прямий продаж покупцю (споживачу). Певною 

мірою, такий підхід можна виправдати, адже для чого дилери, якщо виробники 

можуть самостійно продавати і презентувати свій товар. Крім цього, дилери вже 

вклали кошти у будівництво автосервісів і салонів на підтримку товарів виробника, 

що характеризує їх не як простих посередників у відносинах між виробником та 

кінцевим споживачем, а франчайзі. 

У відповідності до Закону США «Про фондові біржі» (Securities and Exchange 

Act) 1934 року [203] функціонує Комісія по цінним паперам і біржам. Рішення цієї 

комісії є квазіофіційними – це означає, що їх реалізація здійснюється за допомогою 

органів судової влади. Серед найбільших порушень в рамках здійснення дилерської 

діяльності, що можуть призвести до розслідування і відповідних дій зі сторони 

Комісії, можна виокремити торгівлю внутрішньою інформацією (insider trading) і 

спотворення чи не розкриття важливих даних про цінні папери [204, с. 130]. 

Нині у США гостро стоїть питання про необхідність збереження комерційної 

таємниці дилерами, адже незважаючи на те, що вони здійснюють наступний 

перепродаж, характер дилерства в Америці носить ознаки франчайзингу, а відтак 

зв’язок дилера та виробника тут набагато глибший у власне правовому розумінні 

[205, с. 120]. 

Отже, на підставі викладеного можна визначити такі характерні особливості 

правового регулювання дилерських відносин у США: 1) поняття «дилерство» 

трансформується у поняття «франчайзинг»; 2) захист дилерів на федеральному і 

місцевому рівнях шляхом встановлення обмежень для виробників конкретної 

продукції у системі «direct sale to the consumer» (прямий продаж покупцю 

(споживачу); 3) відповідальність дилера у США носить суворий характер і тісно 

пов’язана із відповідальністю виробника. 

Таким чином, проаналізувавши особливості правового регулювання 

дилерської діяльності у Великій Британії та США, можемо зробити висновок про те, 

що для англо-американської правової сім’ї характерні певні особливості, серед яких 

можна виокремити наступні: 1) відсутність законодавчого чи чітко визначеного 



поняття «дилер» та «дилерський договір»; 2) наближення дилерства до 

франчайзингу; 3) встановлення вимог для осіб, що можуть стати дилерами на рівні 

законодавства і судової практики; 4) дилерські договори класифікуються в 

залежності від правового статусу дилера. 

 

4.1.3. Правове регулювання дилерської діяльності в державах змішаної 

правової сім’ї 

До змішаної правової сім’ї належать як держави пострадянського простору, 

так і азіатські та скандинавські країни (однак, береться до уваги різний ступінь 

розвитку ринкових відносин). В рамках нашого дослідження ми приділимо увагу 

характеристиці дилерської діяльності в Республіці Білорусь. 

Так, у Республіці Білорусь законодавчо визначено поняття «дилер», а  також 

відмежовано його від іншого поняття – «дистриб’ютор». В Положенні «Про 

товаросупровідні мережі вітчизняних виробників за кордоном», затвердженому 

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь [206] дилер – суб’єкт 

товаропровідної мережі, який здійснює реалізацію і (або) сервісне обслуговування 

товару виробника від свого імені, за свій рахунок і на умовах, визначених 

відповідною угодою між ними. Дистриб’ютор ж, згідно з Положенням, діє від імені 

виробника в межах регіону діяльності на умовах договору з виробником. У Білорусі, 

так само, як і в Україні, дилерські договори є непоіменованими. Приклад 

законодавства Білорусі є корисним з точки зору наявності законодавчого визначення 

понять «дилер», «дистриб’ютор», а також проведеного розмежування вказаних 

понять. Дилер діє від власного імені, дистриб’ютор – від імені іншої особи. На нашу 

думку, вказаний підхід щодо розмежування понять «дилер» та «дистриб’ютор» не 

може бути імплементований в законодавство України, оскільки дистриб’юторська 

діяльність буде ототожнюватися з діяльність комерційного посередника (агента). 

Однак, сама ідея визначення і розмежування на законодавчому рівні 

дистриб’юторської діяльності та дилерської, на наш погляд, є явищем позитивним. 

Я. І. Функ вказує, що дистриб’ютор не тільки продає товари, але і займається 

їх просуванням на певній території, і, в силу цього факту, також як і дилер, здійснює 



сервісне обслуговування товару. З цього випливає, що посередництво та 

дистриб’юторство представляють собою одне і те ж правове явище. Єдиним 

розходженням є те, що дистриб’ютор, як правило, є оптовим торговцем, а дилер – 

роздрібним. Хоча і це правило не є абсолютним [207, c. 45]. 

Дилерський договір має певні переваги для сторін у Республіці Білорусь: 

дилер включається в товаросупровідну мережу виробника, діє вже у вибудуваній 

системі збуту, при цьому він отримує можливість купувати товар за пільговими 

цінами, на відміну від цін, за якими виробник продає продукцію іншим особам. 

Виробник же не залежить від платоспроможності кінцевих споживачів і 

звільняється від необхідності легалізації діяльності та сплати податків в країні 

збуту. 

Однак, гостра необхідність у іноземних інвестиціях за рахунок дилерів у 

Білорусі може блокуватися митними обмеженнями, обмеженням валютних 

розрахунків та вільного руху дозволених товарів. З огляду на це, особливістю 

правового регулювання дилерства в Білорусі є правило: «дилер та виробник діяють 

в одній системі, однак відповідають за свої зобов’язання самостійно», що не сприяє 

вибудуванню великих систем збуту недержавного характеру. 

Отже, на підставі зазначеного можемо виокремити такі особливості правового 

регулювання дилерської діяльності в Республіці Білорусь: 1) наявність легального 

визначення поняття «дилер» та розмежування цього поняття із «дистриб’ютором»; 

2) дилер отримує стабільний ринок збуту і пільгові ціни виробника, виробник же не 

потребує легалізації у країні збуту, адже дилер виступає від свого імені; 3) чітке 

розмежування відповідальності дилера та виробника. 

Також до змішаної правової сім’ї відносяться і скандинавські держави із 

властивими їм особливостями. Вважаємо за доцільне проаналізувати позитивний 

досвід правового регулювання дилерської діяльності у Швейцарії. Питання 

визначення правового статусу дилерів, на відміну від попередніх держав, у 

Швейцарії регулюється на двох рівнях. Перший рівень – це ринок послуг. Другий 

рівень – ринок товарів. 



Правовий статус дилера на першому рівні відображається на рівні циркулярів 

Федеральної комісії по банківській діяльності (діяльність із цінних паперів) (ФКБД). 

Так, поняття «дилер» у Швейцарії визначено у Циркулярі ФКБД 98/2 від 1 липня 

1998 року «Про визначення поняття «фондовий дилер» [208, c. 569]. Однак, не менш 

важливу роль відіграє і Закон Швейцарії «Про фондові біржі та торгівлю цінними 

паперами» та Кодекс зобов’язального права Швейцарії [209]. Дилером у Швейцарії 

на ринку цінних паперів вважається одночасно особа, що публічно пропонує цінні 

папери на первинному ринку в ході нової емісії (п. d ст. 2 Закону Швейцарії про 

фондові біржі). 

Разом із цим, до такого дилера висувається ряд вимог, серед яких варто 

виокремити: 1) управління діяльністю фондового дилера повинно здійснюватися 

виключно на території Швейцарії; 2) фондовий дилер зобов’язаний визначати, 

обмежувати і контролювати ризики, обумовлені факторами ринку, кредитування, 

непогашення, здійснення розрахунків, ліквідності і репутації, а також операційні і 

правові ризики (п.1 ст. 2 Закону Швейцарії про фондові біржі); 3) ризики фондового 

дилера не повинні створювати ризики клієнту; 4) фондовий дилер повинен чітко 

звітувати клієнту про всі операції, здійснені ним на Швейцарській фондовій біржі 

безпосередньо або через посередників. 

Варто відмітити високий рівень надійності взаємодії клієнтів з швейцарськими 

дилерами-банками. Зауважимо, що зберігання грошових коштів клієнтів в 

швейцарських банках-дилерів, за законом повинні бути ізольовані від активів 

компанії. Отже, вони будуть відокремлені в разі неплатоспроможності банку-дилера 

(ст. 37d пункт. 1 BankA), що надасть можливість клієнтам отримати всі свої кошти зі 

збанкрутілої фінансової установи [210]. Вважаємо, що досвід відмежування 

фінансових активів дилера-банка і фінансових активів його клієнтів є позитивним 

досвідом для можливого застосування і в Україні.  

Також не менш цікавими є позабіржові відносини виробників, клієнтів і 

дилерів. Як вказує Петер Нобель, дилери – насамперед банки, брокерські фірми і 

страхові компанії – пропонують на позабіржовому ринку свої позабіржові продукти, 

в той час як кінцеві споживачі купують їх для того, щоб застрахувати себе від 



ринкових ризиків, з якими пов’язана сфера їх діяльності [208]. Тобто, покупець 

надає перевагу економії свого часу, що здійснюється завдяки дилерській діяльності. 

Також підкреслимо, що в Швейцарії дистриб’юторський та дилерський 

договори (presentation generale) розглядаються як види непоіменованих контрактів, 

за якими одна сторона передає іншій стороні певні товари за певною ціною і надає 

ексклюзивне право на визначеній території в обмін на зобов’язання сплатити 

винагороду і займатися просуванням товарів. По суті дилерська діяльність, 

наприклад у сфері цінних паперів, полягає в купівлі-продажу цінних паперів 

юридичною особою від свого імені і за свій рахунок шляхом публічного оголошення 

цін покупки і (або) продажу із зобов’язанням виконання угод за цими цінними 

паперами за оголошеними цінами. 

При цьому профессор П’єр Терсьє зауважує, що умова про ексклюзивність є 

характерною особливістю дистриб’юторського та дилерського договорів у 

Швейцарії поряд з умовою про постачання, і означає, що дистриб’ютору/дилеру 

надається повністю або частково ексклюзивне право здійснювати 

дистриб’юцію/перепродаж товарів на певній території, і в обмін на це він повинен 

організовувати просування товарів [211, c. 997]. 

Такі умови уже давно мають місце в українських контрактах на поставку 

товарів. Необхідно відзначити, що Швейцарія – одна з держав, право якої найбільш 

часто вказується учасниками зовнішньоекономічної діяльності в якості 

застосованого, а Міжнародний арбітражний суд міста Цюріха – як органу, який буде 

розглядати потенційно можливий спір. 

На товарному ринку дилерство у Швейцарії регулюється на рівні цивільного 

права і характеризується консервативністю договірних форм. Так, до договірних 

форм, як зазначає М. І. Кулагін, що застосовуються у Швейцарії, до яких вдаються 

виробники, що мають на меті контролювати канали збуту, відносяться 

дистриб’юторський і дилерський договір, а також схожі за своїми цілями договірні 

інструменти: комерційна концесія і ліцензійний договір [212, с. 48]. Найвідомішими 

дилерами Швейцарії на товарних ринках є дилери годинників Tissot, Rolex, а також 

особливих швейцарських сирів (Rokfor тощо). 



Отже, на підставі викладеного, можна виокремити наступні характерні 

особливості правового регулювання дилерської діяльності у Швейцарії: 1) 

управління фондовими дилерами повинно здійснюватися виключно з території 

Швейцарії, що є дієвим методом протидії офшорам; 2) право Швейцарії найчастіше 

вибирається учасниками зовнішньоекономічних операцій при укладенні договору 

для застосовуваного права при вирішенні спорів; 3) грошові кошти клієнтів в 

швейцарських банках-дилерів за законом повинні бути ізольовані від активів 

дилера; 4) учасниками правовідносин обираються консервативні договірні форми 

при здійсненні дилерської діяльності; 5) договірні конструкції, що регулюють 

дилерську діяльність у Швейцарії є непоіменованими в рамках цивільного права. 

Таким чином, не можна стверджувати про однозначний характер змішаної 

правової системи в аспекті правового регулювання дилерської діяльності. Проте в 

цілому для пострадянської підгрупи держав і скандинавської підгрупи характерно 

декілька спільних рис: 1) консервативність договірних форм; 2) регулювання 

ключових питань дилерської діяльності на рівні наказів, циркулярів урядових 

органів. Проте, суттєвою відмінністю є рівень відповідальності дилера перед 

клієнтами. У скандинавських державах такий рівень є набагато вищим, про що 

свідчить і ріст економічного розвитку. 

Підсумовуючи зазначене, можемо констатувати, що порівняльно-правова 

характеристика правового регулювання дилерської діяльності у світі різноманітна в 

силу різного розуміння поняття «дилер», його правового статусу, поширення на 

дилерські відносини правил франчайзингу, агентських відносин, відносин комісії. 

Загальною рисою правового регулювання дилерської діяльності у всіх цих державах 

можна визначити відсутність чіткого місця дилерства як правового інституту в 

системі цивільного, торгового, господарського права. Ми вважаємо, що суб’єктний 

склад у цьому питанні і спрямованість дилерів на отримання прибутку, перепродаж 

– як основний вид їх діяльності свідчать про приналежність цього інституту до 

галузі господарського права, що підтверджується включенням положень про 

дилерство не в цивільно-правові нормативні акти, а в окремі закони, торгові кодекси 

тощо. 



4.2. Законодавство ЄС про дилерську діяльність в к онтексті євроінтеграції 

України 

Станом на сьогодні Європейський Союз (ЄС) є стійким об’єднанням 

незалежних держав, має ознаки міжнародної організації та федерації (конфедерації). 

Дослідженню правового статусу ЄС як суб’єкта міжнародного права присвячені 

праці в першу чергу вчених-правників в галузі міжнародного права, таких як: 

Л. М. Ентіна [213], Л. Г. Фалалєєвої [214], В. М. Довганя [215], Х. С. Якименко [216] 

та інших. Питання співробітництва, в тому числі торгівлі ЄС з третіми країнами на 

дисертаційному рівні досліджували представники як економічної так і юридичної 

науки. Економісти: М. М. Бліхар [217], Ю. В. Коломієць [218], П. В. Трощинський 

[219]. Юристи: О. К. Вишняков [220], З. М. Мозіль [221], В. І. Муравйов [222]. 

Питанням гармонізації законодавства України про комерційну діяльність до 

законодавства ЄС присвячені праці О. О. Гайдуліна [223], А. С. Довгерта [224], 

Р. А. Майданика [225], О. В. Лаба [226], Н. В. Сюр [227], Т. О. Білозерської [228], 

Я. М. Костюченко [229]. 

 Однак, дослідження правового регулювання в ЄС ринку автотранспортних 

засобів, запасних частин, сервісного обслуговування, ринку лікарських засобів, а 

також особливостей здійснення дилерської (дистриб’юторської) діяльності на таких 

ринках проведено не було. 

Законодавство ЄС можна розділити на: 1) первинне законодавство – 

основоположні договори, укладені між державами-членами ЄС. Основними з таких 

договорів на сьогодні є: Договір про заснування Європейської Спільноти (1957 

року), Договір про Європейський Союз, також відомий як Маастрихтський договір 

(1992 року) та Договір про функціонування ЄС – Лісабонський договір (2009); 2) 

вторинне законодавство – НПА розроблені інституціями ЄС, насамперед 

парламентом ЄС.  

Законодавство ЄС містить ряд нормативних актів, які здійснюють 

регулювання дилерської діяльності в межах ЄС.  

Основні засади організації спільного ринку ЄС передбачені Договором про 

функціонування Європейського Союзу (TFEU). Первинне законодавство ЄС в 



першу чергу визначає способи захисту конкуренції на спільному ринку країн-членів. 

Ст. 101,102, 106 TFEU присвячені питанням заборони узгоджених дій на ринку ЄС, 

забороні регулювання цін, дискримінаційного ставлення до контрагентів, 

обмеження економічної свободи контрагентів шляхом укладання договорів, які за 

своїм характером або відповідно до комерційного використання, не мають ніякого 

зв’язку з предметом цих контрактів. Забороняється застосовувати неоднакові умови 

до еквівалентних правочинів з різними торговими партнерами, ставлячи їх тим 

самим в невигідні умови конкуренції [230]. Вказані норми є нормами прямої дії, про 

що зазначено в ч. 2 ст. 101 TFEU.  

Виконання положень Договору про функціонування Європейського Союзу 

шляхом контролю за дотриманням даних норм на території всіх держав-членів 

покладається на Європейську комісію (ЄК). На виконання положень даного 

договору Європейською комісією видані ряд НПА із застосування окремих 

положень Договору. Відповідно до ст. 288 TFEU для здійснення компетенції ЄС, 

інститути ЄС приймають регламенти, директиви, рішення, рекомендації, висновки. 

Загалом законодавство ЄС не містить поділу власне на закони та підзаконні 

нормативні акти. Вторинне законодавство ЄС поділяється в залежності від 

обов’язковості виконання державами-членами ЄС, а також в залежності від порядку 

дії таких НПА. Правознавці держав ЄС з цього приводу зазначають, що TFEU не 

проводить чіткого розмежування між законодавчими актами та адміністративними 

актами (мається на увазі підзаконними нормативними актами), як це, зазвичай, має 

місце в національних правових системах [231, С. 55]. 

Департаменти і служби як структурні підрозділи ЄК розробляють НПА в 

залежності від напряму роботи ЄК. ЄК не містить окремого структурного 

підрозділу, який спеціалізувався б виключно на дилерській діяльності. Дилерська 

діяльність на ринку ЄС може входити в компетенцію департаментів і служб ЄК, 

таких як: конкуренції; економіки та фінансових питань; внутрішнього ринку, 

промисловості та підприємництва; торгівлі. Структурні підрозділи ЄК поряд з 

розробкою НПА також здійснюють моніторинг виконання даних НПА, взаємодіючи 

в цьому з органами держав-членів ЄС.  



Значна увага ЄК та її структурних підрозділів присвячена регулюванню 

вертикальних угод, до яких відносяться дилерський, дистриб’юторський договори. 

Загалом законодавство ЄС обмежує свободу укладення вертикальних угод. 

Європейська юридична література розглядає вертикальні угоди як широку 

категорію, до якої входять письмові договори між суб’єктами господарювання, усні 

домовленості між керівниками юридичних осіб, узгоджені дії суб’єктів 

господарювання, та інші спільні дії, спрямовані проти конкурентів (в тому числі 

проти іноземних виробників). Європейська юридична література використовує 

широке поняття – «вертикальні угоди» (vertical agreement), замість договорів, 

розуміючи під ними як власне юридично оформлені угоди у формі господарських 

договорів (письмових документів), так і домовленості неюридичного 

характеру [232, с. 33; 233, с. 10]. Дане визначення носить доктринальний характер, 

оскільки сформульоване на основі правозастосовчих роз’яснень різних органів ЄС, в 

тому числі Керівництва про вертикальні обмеження Європейської комісії 2010 р. 

[234]. 

Законодавство України містить еквівалентне поняття – «вертикальні узгоджені 

дії», зміст даного поняття розкритий в розпорядженні АМКУ від 12.02.2002 № 27-р. 

[235]. Тлумачення поняття «вертикальні угоди» в законодавстві ЄС носить 

поширювальний характер, у порівнянні з законодавством України. Ознаки, які 

характеризують вертикальні угоди досить часто потребують роз’яснень на рівні 

компетентних органів ЄС, зокрема департаменту конкуренції ЄК, який здійснює 

моніторинг виконання законодавства ЄС про конкуренцію в тісній взаємодії з 

органами з питань захисту конкуренції держав-членів ЄС. 

З метою урегулювання певних видів господарської діяльності, зокрема 

дилерської діяльності, договірне оформлення яких об’єктивно підпадає під поняття 

«вертикальні угоди» ЄК розробляє НПА, які виключають такий вид діяльності з-під 

регулювання вертикальних угод. Виключені види господарської діяльності, які не 

підпадають під загальне регулювання «вертикальними угодами», в юридичній 

термінології ЄС називаються «виключним блоком» («block exemption» дослівно 

«звільнений блок»).  



До виключного блоку відноситься дилерська діяльність на ринку 

автотранспортних засобів та запасних частин. Серед них – вертикальні угоди щодо 

купівлі-продажу, перепродажу нових автотранспортних засобів, запасних частин, 

вертикальні угоди на надання ремонтних, сервісних послуг для таких транспортних 

засобів, якщо такі угоди укладаються між, як правило, неконкуруючими суб’єктами. 

Також до виключного блоку відносяться угоди, які включають в себе положення 

щодо використання прав інтелектуальної власності. Оскільки правовий режим 

вертикальних угод охоплює поряд з юридичними аспектами також неюридичні 

аспекти (узгоджені дії), то і у виключний блок відносяться також узгоджені дії на 

ринку автомобілів та запасних частин. Обов’язковою умовою віднесення певного 

виду господарської діяльності (в даному разі реалізації автомобілів та запасних 

частин) до виключного блоку є відсутність шкоди для споживачів та внутрішнього 

ринку ЄС. 

О. О. Худенко вважає, що вертикальні узгоджені дії менш небезпечні, ніж 

горизонтальні узгоджені дії з точки зору обмеження конкуренції. Вертикальні 

узгоджені дії в першу чергу спричиняють витрати для споживачів та конкурентів. 

На думку науковця, вплив на конкуренцію в тому числі дилерських договорів, 

повинен визначатися з двох позицій – ринкової влади суб’єкта господарювання та 

передбачених обмежень у відповідних узгоджених діях. Вертикальні узгоджені дії 

щодо прав інтелектуальної власності можуть бути засобом досягнення мети 

(проконкурентної або антиконкурентної) [236, с. 10]. Зазначений науковець аналізує 

права інтелектуальної власності як об’єкт правовідносин, що опосередковують 

узгоджені дії суб’єктів господарювання. Передача прав інтелектуальної власності є 

складовою дилерських правовідносин на товарному ринку, тому дилерська 

діяльність може розглядатися як засіб досягнення мети – підтримання конкуренції, 

або протидія конкуренції. Створення ексклюзивних умов співпраці дилера та 

виробника може бути також проявом підтримання, або протидії конкуренції. Відтак, 

дилерська діяльність є формою підприємницької діяльності, а також засобом впливу 

на конкуренцію, як на внутрішньобрендову так і на міжбрендову. 



Комісія ЄС звертає увагу, що угоди, метою яких є розповсюдження запасних 

частин та надання сервісних послуг мають свої особливості як вертикальні угоди. 

Ріст цін на окремі ремонтні роботи та запасні частини тільки частково 

відображається на підвищенні надійності автомобілів та подовженні інтервалів 

технічного обслуговування. В той же час виробники створюють власні торгові 

мережі, які конкурують з іншими роздрібними продавцями. Подекуди ціни товарів у 

торговій мережі виробника є вищими, ніж у інших продавців. При тому, що товар 

продається одного і того ж виробника. В даному разі, такі автовиробники 

створюють і підтримують внутрішньобрендову конкуренцію. Витрати, понесені 

споживачами по ремонту і обслуговуванню автотранспортних засобів складають 

високу частку загальних витрат споживачів автотранспортних засобів. 

Законодавство ЄС стимулює конкуренцію як серед виробників так і роздрібних 

продавців.  

 Європейські економісти досліджували практику застосування вертикальних 

угод між виробниками нових автотранспортних засобів та їх авторизованими 

дилерами. Франсін Лафонтен, Фіона Скотт Мортон обґрунтовують невигідність для 

автовиробників створення мереж авторизованих дилерів з розподілом за 

ексклюзивними територіями. Дослідивши економічні показники 19 європейських 

дилерських мереж, прийшли до висновку, що максимальний прибуток отримували 

ті автовиробники, які реалізовували свій товар як через авторизованих, так і 

неавторизованих дилерів [126, с. 243]. В той же час, іспанський економіст Джорджіо 

Занароне приходить до висновку, що авторизовані дилери, які працюють за 

договором франчайзингу, мають кращі економічні показники, ніж неавторизовані 

дилери, які працюють за вертикальними угодами [237, с. 19]. 

Конкуренція серед виробників нових автотранспортних засобів підтримується 

антимонопольним законодавством. Забороняється виробникам автотранспортних 

засобів реалізовувати автомобілі, чи запасні частини до них через вертикальні 

угоди, за умови охоплення частки відповідного ринку у розмірі 30 % і більше. 

Законодавство ЄС обмежує вплив виробників автотранспортних засобів на ринок 

роздрібної торгівлі та ринок сервісного обслуговування автотранспортних засобів. 



В частині захисту конкуренції на ринку сервісного обслуговування та торгівлі 

запасними частинами, яке нерідко здійснюють дилери, законодавство ЄС зобов’язує 

виробників автомобілів розкривати інформацію, необхідну для сервісного 

обслуговування вироблених ними автомобілів. Розкриття інформації технічного 

характеру виробниками автомобілів може здійснюватися і на платній основі. 

Виробники автомобілів самостійно встановлюють умови співпраці з сервісними 

центрами, які здійснюють ремонт автомобілів виробника. Неавторизовані сервісні 

центри мають можливість отримувати інформацію, необхідну для сервісного 

обслуговування. Для працівників неавторизованих сервісних центрів на платній 

основі проводяться курси, постачається оригінальне обладнання, запасні частини. 

П. 13 Преамбули до Регламенту ЄС «Про застосування ст. 101 TFEU в секторі 

автотранспортних засобів» (далі – Регламент ЄС № 461/2010) [238] визначає як 

передумову існування ринкової конкуренції серед сервісних центрів по ремонту 

автотранспортних засобів – це необмежений доступ до запасних частин та технічної 

інформації. Зазначений механізм розроблений з метою захисту конкуренції серед 

дилерів. Зобов’язання виробників розкривати технічну інформацію, в тому числі ту, 

яка становить комерційну таємницю, на законодавчому рівні було закріплено ще 

Регламентом ЄС № 1400/2002 [239], який станом на сьогодні замінений 

Регламентом ЄС № 461/2010. Виробник автотранспортних засобів не може 

обмежувати конкуренцію серед сервісних центрів, шляхом дискримінаційного 

ставлення до неавторизованих сервісних центрів. Такими дискримінаційними діями 

можуть бути: відмова продажу оригінальних запасних частин, нерозкриття 

інформації технічного характеру. ЄС обмежує вплив виробників автомобілів на 

конкуренцію серед дилерів. Без доступу до оригінальних запасних частин та 

технічної інформації, незалежні дилери (дистриб’ютори) не зможуть конкурувати з 

авторизованими дилерами виробника автомобілів. Фактично такий стан речей 

призведе до монополізації торгівлі запасними частинами та сервісного 

обслуговування автомобіля його виробником через власного дилера. 

Регламент ЄС № 461/2010 розділяє дилерів в секторі автотранспортних засобів 

на такі види: авторизований дистриб’ютор, незалежний дистриб’ютор, 



авторизований сервісний центр, незалежний сервісний центр. Зазначений поділ 

заснований не на обсязі прав, який передається виробником дистриб’ютору, а перш 

за все за критерієм пов’язаності виробника та дистриб’ютора корпоративними 

правами стосовно дистриб’ютора. Зазначений регламент розподіляє дистриб’юторів 

на незалежних юридичних осіб та юридичних осіб створених виробником, або таких 

що перебувають під його контролем. Відповідно до Регламенту ЄС № 461/2010, 

авторизований дистриб’ютор – це дистриб’ютор запасних частин для автомобілів, 

який здійснює свою діяльність в системі розподілу, створеної виробником 

автомобілів. 

Незалежний дистриб’ютор – дистриб’ютор запасних частин для автомобілів, 

який не працює в системі збуту, створеної виробником, тобто, незалежний суб’єкт 

господарювання. Відповідно до даного регламенту, пп. 2 п. «Е» ст.1 незалежним 

дистриб’ютором вважається також авторизований дистриб’ютор виробника, який 

поряд з запасними частинами виробника реалізує товари інших виробників. В 

частині реалізації товарів інших виробників авторизований дистриб’ютор по 

відношенню до «свого» виробника вважається незалежним дистриб’ютором, але 

тільки з точки зору узгоджених вертикальних дій [240, с. 73]. 

Визначений підхід дотримано в частині поділу на авторизовані та незалежні 

сервісні центри. Авторизованим сервісним центром вважається постачальник 

ремонтних і сервісних послуг для автотранспортних засобів, який здійснює свою 

діяльність в системі розподілу, створеної виробником автомобілів. Незалежним 

сервісним центром є сервісний центр як суб’єкт господарювання, який не працює в 

системі збуту, створеної виробником автомобілів, не виступає його структурним 

підрозділом, та не є підконтрольною юридичною особою. Незалежним сервісним 

центром вважається діяльність авторизованого сервісного центру, який виконує 

обсяг робіт, які виходять за межі робіт, передбачених договірними відносинами з 

виробником автомобілів. Наприклад післягарантійний ремонт, або ремонт 

транспортних засобів іншої марки автомобілів. 

Дилерська діяльність на ринку автотранспортних засобів та запасних частин в 

ЄС не підпадає під ліцензування з боку компетентних органів ЄС. В той же час 



спільний ринок ЄС передбачає ліцензування певних видів господарської діяльності. 

Ліцензуванню в ЄС підлягає діяльність з виробництва медичних препаратів для 

застосування на людях та використання у ветеринарії. Окремо ліцензуванню 

підлягає оптова реалізація лікарських засобів. Основним НПА, який регулює 

діяльність з виробництва медичних препаратів, та їх розповсюдження 

(дистриб’юцію) є Директива ЄС «Звід правил Співтовариства про медичні 

препарати для людини» № 2001/83/ЕС [241]. Ст. 77 даної Директиви передбачає 

ліцензування оптової реалізації лікарських засобів – дистриб’юцію. П. 6 ст. 77 

Директиви передбачає, що видачу відповідної ліцензії здійснюють держави-члени 

ЄС. 

 На виконання Директиви ЄС «Звід правил Співтовариства про медичні 

препарати для людини», Комісією ЄС прийняті Рекомендації Комісії ЄС «Належна 

дистриб’юторська практика розповсюдження лікарських засобів для людини»  

№ 2013/C 343/01 [242]. У вступній частині даної Рекомендації зазначено, що 

необхідність регулювання дистриб’юторської діяльності на ринку лікарських 

засобів викликана необхідністю запобігти потрапляння в дистриб’юторську мережу 

фальсифікованих лікарських засобів. Основною підставою розроблення відповідних 

рекомендацій є специфіка товару, який розповсюджується через дилерську 

(дистриб’юторську) мережу. Оскільки лікарські засоби безпосередньо впливають на 

здоров’я людини, відповідно контролю підлягає весь цикл існування такого товару: 

починаючи від умов виробництва на підприємстві, оптове та роздрібне 

розповсюдження, закінчуючи реалізацією кінцевим споживачам. 

 Директива ЄС № 2013/C 343/01 використовує таке поняття як «оптовий 

дистриб’ютор» (п.1.1.). Окремого визначення хто є оптовий дистриб’ютор 

законодавство ЄС не містить, розуміючи під ним, власне, дистриб’ютора, який 

здійснює реалізацію товару великими партіями, не співпрацюючи, з кінцевими 

споживачами. Велика увага регулюванню дистриб’юторської діяльності лікарських 

засобів в ЄС присвячена боротьбі з підробленими лікарськими засобами. Юридична 

техніка ЄС в частині боротьби з підробленими лікарськими засобами містить 

заборону реалізації ліків, які не пройшли торгову реєстрацію ЄС, або держави-члена 



ЄС. В ЄС існує три основні процедури торгової реєстрації лікарських засобів: 

централізована, децентралізована та взаємного визнання. Централізована процедура 

здійснюється Європейським медичним агентством, на підставі його висновку 

Комісією ЄС видається торгова ліцензія на конкретний лікарський засіб. Ліцензія 

Комісії ЄС на лікарський засіб поширює свою дію на всі держави-члени ЄС, тобто 

дозволяє реалізацію конкретного лікарського засобу на всій території ЄС. 

Децентралізована процедура. Передбачає отримання торгової ліцензії в 

декількох державах-членах ЄС одночасно. Лікарський засіб реєструється 

державними органами держав-членів ЄС, лікарський засіб дозволяється 

реалізовувати тільки на території цих держав. Реєстрація за децентралізованої 

процедури відбувається паралельно в декількох державах-членах ЄС. 

Взаємне визнання. Зазначена процедура застосовується до лікарських засобів, 

які отримали торгову ліцензію хоча б в одній державі-члені ЄС, або в державах 

Європейської асоціації вільної торгівлі, які є членами Угоди про Європейський 

економічний простір (European Free Trade Association – EFTA). Передбачає 

спрощену процедуру отримання торгової ліцензії на лікарський засіб, у разі 

отримання торгової ліцензії в іншій державі у відповідності до національного 

порядку. Крім цього, кожна держава ЄС може видавати торгову ліцензію на 

лікарський засіб для реалізації лікарського засобу в межах цієї держави. 

Ст. 80 Директиви встановлює замкнутий цикл реалізації лікарських засобів. 

Відповідно до даної норми встановлюється правило, за яким дистриб’ютор може 

купувати лікарські засоби тільки в суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на 

виробництво лікарських засобів, або на їх оптову торгівлю. Реалізовувати лікарські 

засоби оптом дозволяється тільки суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на 

оптову торгівлю, або на роздрібну торгівлю лікарськими засобами для населення. 

Тобто, дистриб’юторська діяльність лікарських засобів в ЄС має форму замкнутого 

кола дистрибутивного обороту товару – від суб’єкта з ліцензією, до суб’єкта з 

ліцензією. 

Зазначена вимога щодо замкнутого кола дистрибутивного обороту товару 

міститься і в законодавстві України. Відповідно до п. 1.3. наказу МОЗУ № 723, в 



частині тлумачення поняття «оптова торгівля лікарськими засобами» міститься 

вимога, що придбання лікарських засобів здійснюється у виробників лікарських 

засобів, які мають відповідну ліцензію, а продаж таких лікарських засобів 

здійснюється іншим суб’єктам господарювання, які отримали ліцензію на оптову 

або роздрібну торгівлю лікарськими засобами, або лікувально-профілактичним 

закладам. В той же час, наказ МОЗУ № 723 містить невідповідність ЗУ «Про 

ліцензування видів господарської діяльності». Наказ МОЗУ № 723 серед видів 

господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню не згадує таку складову 

оптової торгівлі лікарськими засобами як імпорт лікарських засобів, в той же час 

вказаний вид господарської діяльності підлягає ліцензуванню відповідно до пп. 10 

п. 1. ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності». Необхідним є 

приведення Наказу МОЗУ № 723 у відповідність до ЗУ «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», зокрема додати такий вид ліцензування – імпорт 

лікарських засобів. 

 Важливим питанням в контексті євроінтеграції України є розробка 

законодавства в частині паралельного імпорту лікарських засобів. Дилерська 

діяльність передбачає оптову закупівлю товару з метою подальшого перепродажу. 

Часто високотехнологічний товар постачається іноземними виробниками. 

Переважна кількість лікарських засобів, що реалізується на території України – 

іноземного виробництва. Крім того, сировина для виробництва лікарських засобів – 

переважно також іноземного виробництва. Згідно з даними Державного експертного 

центру Міністерства охорони здоров’я, у 2015 році на фармацевтичному ринку 

України лише 22 зі 110 вітчизняних виробників, що мають ліцензію на випуск 

готових лікарських засобів, займалися виробництвом інгредієнтів, які 

використовувалися для подальшого випуску готових ліків [243]. Відповідно 

імпортна діяльність дилерів, дистриб’юторів на фармацевтичному ринку України є 

складовою їх господарської діяльності. 

 На сьогодні в Україні на законодавчому рівні існує конфлікт прав 

інтелектуальної власності фармацевтичних компаній (їх дистриб’юторів, дилерів) на 

корисні моделі у формі лікарських засобів та прав громадян на доступне медичне 



обслуговування, гарантоване ст. 49 КУ. Фактично пріоритет прав інтелектуальної 

власності на корисні моделі у формі лікарських засобів перешкоджає отриманню 

населенням необхідних ліків через їх ціну, і ставить поза законом замінники дорогих 

ліків дешевшими неліцензійними копіями. Зазначена ситуація склалася після 

підписання Україною Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 

(Угода ТРІПС) у її жорсткому форматі щодо захисту патентів на лікарські засоби, 

яким є ТРІПС-плюс. На дану проблему звертав увагу Р. А. Майданик [225]. Ситуація 

ще більше ускладнилася після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  

Відповідно до ч. 2 ст. 222 Угоди [244] встановлюється зобов’язання держави 

не надавати дозвіл протягом п’яти років на введення лікарського засобу на ринок, 

після введення такого лікарського засобу на ринок заявником. Виключення – дозвіл 

такого заявника (правоволодільця патенту на лікарський засіб). Фактично 

зобов’язання України носять імперативний характер. Угодою встановлюється 

пріоритет прав правоволодільця.    

Держави ЄС – члени СОТ. Конфлікт прав з даного питання вирішений на рівні 

ЄС, який визнав пріоритет прав людини на доступні лікарські засоби. Відповідно до 

частини 2 Преамбули Директиви ЄС № 2001/83/ЕС, основною метою будь-яких 

правил, які регулюють виробництво, розподіл і використання лікарських препаратів, 

має бути охорона здоров’я населення. В той же час, зазначена мета не повинна бути 

перепоною для розвитку фармацевтичної промисловості, або торгівлі лікарськими 

засобами в межах співтовариства. Отже, законодавство ЄС допускає обмеження 

прав інтелектуальної власності з метою забезпечення доступності лікарських засобів 

для населення. В частині обмеження прав інтелектуальної власності на лікарські 

засоби держави-члени ЄС самостійно визначають механізм охорони таких прав. В 

світовій практиці, в тому числі в ЄС існує два підходи до здешевлення лікарських 

засобів шляхом обмеження прав інтелектуальної власності: паралельний імпорт та 

примусове ліцензування. Угода ТРІПС дозволяє державам-учасницям вирішувати 

питання охорони прав інтелектуальної власності на лікарські засоби виходячи з 

національних пріоритетів.  



Паралельний імпорт пов’язаний з вичерпанням прав інтелектуальної 

власності. Загальноприйнятими є три режими вичерпання таких прав: національний, 

регіональний і міжнародний.  

На рівні ЄС вважається, що паралельний імпорт не є фальсифікацією, має 

місце лише можливе порушення законодавства у частині торговельних марок. В той 

же час, паралельний імпорт не лікарських засобів заборонений законодавством 

багатьох держав-членів ЄС. Наприклад, в Іспанії, відповідно до ст. 210 

Кримінального Кодексу Іспанії передбачена кримінальна відповідальність за 

паралельний імпорт не з території ЄС [245].  

Законодавство України не містить порядку вичерпання прав інтелектуальної 

власності на корисні моделі як правового механізму. Ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 31  ЗУ «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі» містить положення про виключне право 

власника патенту на використання такого об’єкту прав інтелектуальної власності. А 

п. 3 ч. 6 ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає 

вичерпання прав власника на торгову марку у випадках використання знака для 

товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва або за 

його згодою. Тобто в Україні право власника на корисну модель як зміст 

лікарського засобу так і його форма, під якою такий засіб потрапляє на ринок – 

торгова марка мають абсолютний захист. Зазначена ситуація вигідна для офіційних 

дилерів та дистриб’юторів лікарських засобів, а також для іноземних виробників.  

На нашу думку, слушними є пропозиції науковців, які пропонують ввести 

міжнародний або регіональний режим вичерпання прав інтелектуальної власності 

для лікарських засобів в Україні. В той же час, серед практичних працівників, в 

тому числі чиновників МОЗУ поширеною є думка про необхідність введення 

примусового ліцензування [246]. Світова практика містить випадки примусового 

ліцензування у випадку спалаху інфекційних захворювань. З цього приводу, 

Дональд Таунсенд зазначає, що згідно з позицією СОТ та адміністрації США при 

використанні примусового ліцензування права власника патенту мають бути 

захищені. Це означає, що власнику патента повинні сплатити справедливу 

компенсацію при застосуванні механізма примусового ліцензування [246]. Розмір 



компенсації в даному випадку визначається державою, яка видає таку примусову 

ліцензію, фактично виступаючи суб’єктом надання такої ліцензії (ліцензіаром). 

Примусова ліцензія на виробництво лікарських засобів носить ексклюзивний 

характер, оскільки поширює свою дію на певний вид або групу лікарських засобів. 

Лікарські засоби, випущені за примусовою ліцензією не підлягають експорту 

виробником. Виключення – відсутність виробничих можливостей в державі, яка 

видає примусову ліцензію, тоді фактично примусову ліцензію отримують дилери, 

які ввозять лікарський засіб на територію держави. 

 Отже, питання виробництва лікарських засобів Україна повинна вирішити 

виходячи з національних інтересів та міжнародних зобов’язань. Вважаємо, що 

Україна повинна змінити внутрішнє законодавство в частині вичерпання прав 

інтелектуальної власності на лікарські засоби змінивши їх на національний режим. 

Що стосується виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію, 

то термін в 5 років дії виключних прав правоволодільця патенту на лікарський засіб 

порушений бути не може. Після спливу цих п’яти років можливим є застосування 

національного режиму вичерпання прав інтелектуальної власності на корисну 

модель – лікарський засіб. Вважаємо, що такий механізм є найбільшим компромісом 

інтересів на фармацевтичному ринку України. У випадку спалаху інфекційних 

захворювань можливим є використання механізму примусового ліцензування, при 

цьому термін 5 років дії виключних прав правоволодільця патенту на лікарський 

засіб не застосовуватиметься. 

 Іншою важливою складовою реформування законодавства України, в частині 

приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, є 

регулювання дилерської діяльності на фінансовому ринку. Загалом первинне 

законодавство ЄС не містить прямих норм щодо регулювання ринку цінних паперів, 

зазначена сфера регулюється нормативними актами інститутів ЄС (в першу чергу 

Директивами). 

Основоположні джерела законодавства ЄС щодо регулювання фінансового 

ринку містяться в статтях Договору про заснування Європейської Спільноти 

(ДЗЄС). Відповідно до ст. 2 даного Договору – встановлюється мета створення ЄС – 



формування спільного ринку, в даному разі під ринком розуміється в тому числі і 

фінансовий ринок також. Ринок цінних паперів ЄС базується на загальних 

принципах спільного ринку ЄС – свобода руху капіталів і платежів (ст. 56–60 

ДЗЄС), свобода надання послуг (ст. 49–55).  

 ДЗЄС не містить норм, які б прямо регулювали організацію біржової 

діяльності. В частині ДЗЄС ця сфера засновується на принципі свободи руху 

капіталів і платежів. Метою розробки законодавства ЄС в частині правового 

регулювання біржової торгівлі в ЄС є заснування загальноєвропейського ринку 

капіталу. З цією метою на виконання ДЗЄС, прийнята Директива ЄС № 2001/34/ЄС 

[247]. Відповідно до п. 7 Преамбули Директиви ЄС № 2001/34/ЄС першим кроком у 

напрямку наближення правил держав-членів у сфері біржової торгівлі цінними 

паперами є узгодження умов допуску цінних паперів до офіційного лістингу на 

біржах держав-членів ЄС. Стандартизація вимог до цінних паперів на біржах 

держав-членів ЄС.  

Ст. 105 Директиви ЄС № 2001/34/ЄС передбачає обов’язок кожної держави-

члена ЄС мати один, чи декілька державних органів, до компетенції яких входив би 

нагляд за виконанням цієї Директиви. Фактично, передбачено існування державного 

органу, який би здійснював контроль біржового ринку цінних паперів, за аналогією 

з НКЦПФР в Україні. В частині регулювання дилерської діяльності на ринку цінних 

паперів, Директивою ЄС № 2001/34/ЄС передбачено контроль за торговими 

операціями таких дилерів. Забороняється придбання дилерами цінних паперів (акцій 

компаній) з метою втручання в управління такою компанією (ст. 94 Директиви ЄС 

№ 2001/34/ЄС).  

Директивою ЄС № 2001/34/ЄС в ст. 89 встановлений обов’язок контролю 

переходу контрольного пакету акцій компаній, які продаються, чи купуються на 

фондовій біржі. Зазначений обов’язок щодо звітування про купівлю/продаж 

визначеного обсягу голосів, які переходять разом з цінними паперами поширюється 

також на професійних дилерів як учасників фондової біржі. Вважаємо, що введення 

даної норми в законодавство є корисним з точки зору визначення кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи. Директива встановлює обов’язкову 



умову членства професійних дилерів на фондовій біржі як передумову допуску до 

торгів на такій біржі. В той же час, вимоги, які висуваються до професійних дилерів 

ставляться на рівні внутрішніх законодавств держав-членів ЄС. 

 Ще одним нормативним актом, який регулював ринок цінних паперів ЄС була 

Директива 2004/39/ЄС [248]. Зазначена Директива станом на сьогодні замінена 

новою Директивою 2006/48/ЄС [249]. Однак Директива 2004/39/ЄС містить 

визначення ряду понять і може бути використана для доктринального тлумачення 

законодавства ЄС про правове регулювання дилерської діяльності на ринку цінних 

паперів ЄС. Ст. 31 Преамбули Директиви 2004/39/ЄС вказує мету – захист прав 

інвесторів. Під поняття «інвестор» підпадає широке коло учасників ринку цінних 

паперів: роздрібні інвестори, професійні інвестори, контрагенти. Тобто, під поняття 

контрагент підпадає як продавець, так і покупець цінних паперів. Під дане поняття 

цілком підпадає і дилер, як суб’єкт біржової торгівлі. Крім того ст. 1 Преамбули 

Директиви 2004/39/ЄС поняття «інвестиційна компанія» тлумачить широко, 

відносячи до нього брокерів, дилерів…тобто, всіх професійних посередників на 

фондовому ринку. 

В законодавстві ЄС знаходимо підтвердження раніше висловленої думки, що 

дилерську діяльність можна розглядати як форму інвестиційної діяльності. Крім 

того, зазначений підхід має підтвердження і в забороні втручання в управління 

компанією дилерами, які купують акції такої компанії на біржі. Очевидно, що 

зазначена заборона має відносний характер. Право управління компанією її  

власником презюмується як складова права власності – право розпоряджатися такою 

власністю. В даній ситуації більше виражений підхід законодавця – розмежувати 

інвестиції в цінні папери та управління суб’єктом господарювання.  

  Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів підлягає 

ліцензуванню. Вимоги для отримання ліцензії встановлюються на рівні 

національних законодавств держав-членів ЄС. В той же час існують деякі 

обмеження загальноєвропейського характеру. Директивою 2003/6/ЄС встановлено 

вимоги щодо порядку використання інсайдерської інформації та утримання від дій, 

що кваліфікуються як маніпулювання ринком. Законодавством ЄС передбачена 



заборона на розкриття інсайдерської інформації стосовно фінансових інструментів 

третіх осіб, якщо така інформація надана третіми особами не в порядку службової 

або професійної діяльності. В той же час інформація, що розкривається особою, якої 

стосується така інформація не є інсайдерською. Пп. 2 ч. 1 ст. 6 Директиви 2003/6/ЄС 

встановлено обов’язок учасників ринків цінних паперів публікувати на своїх 

інтернет-сайтах інформацію, яка передається для публічного використання. На нашу  

думку, зазначений обов’язок встановлений з метою визначення джерела походження 

інформації, яка може підпасти під категорію інсайдерської фінансової інформації. 

Вважаємо, що таке зобов’язання учасників ринку цінних паперів, в тому числі 

дилерів має превентивний характер. Опублікування на інтернет-сторінці дилера 

фінансової інформації, яка може бути віднесена до інсайдерської, персоналізує 

суб’єкта розголошення інформації і в подальшому факт такого розголошення може 

бути використано як доказ у суді. В той же час, інформація поширена не через 

інтернет-сторінку дилера, потребує доказування, що джерелом інсайдерської 

інформації є даний учасник ринку цінних паперів. Вважаємо, що такий спосіб 

попередження розголошення неправдивої інформації може бути імплементований в 

законодавство України. 

Крім того, п. 9 ст. 6 Директиви 2003/6/ЄС встановлений обов’язок працівників 

учасників біржової торгівлі повідомляти компетентний орган держави-члена ЄС про 

відомі їм випадки незаконного розголошення інсайдерської інформації або про 

факти ринкових махінацій. 

 Ще однією важливою складовою правового регулювання дилерської 

діяльності на фінансовому ринку ЄС є регулювання діяльності форекс-дилерів. 

Законодавство ЄС, насамперед Директива 2006/48/ЄС (раніше – Директива 

2004/39/ЄС) визначає діяльність форекс-дилерів як діяльність інвестиційних 

компаній. Діяльність форекс-дилерів на фінансовому ринку ЄС передбачає 

отримання ліцензії на здійснення інвестиційної діяльності від компетентних органів 

держав-членів ЄС. Умови та порядок отримання відповідної ліцензії встановлюється 

національним законодавством держав-членів ЄС. Національним законодавством 

держав-членів ЄС повинні бути передбачені загальні вимоги, встановлені 



законодавством ЄС. Такими вимогами є: вимоги до статутного фонду, вжиття 

заходів щодо гарантування повернення коштів клієнтів у разі неплатоспроможності 

форекс-дилера, ведення обліку всіх здійснених операцій тощо. Національним 

законодавством держав-членів ЄС визначається компетентний орган, який здійснює 

ліцензування форекс-дилерів.  

В Іспанії ліцензуванням діяльності на ринку Форекс займається національна 

комісія по цінним паперам (CNMV) [250], на Кіпрі – комісія по цінним паперам та 

біржам (CySEC) [251], в Нідерландах – комісія з нагляду за фінансовим ринком 

(AFM) [252]. CNMV Іспанії та CySEC Кіпру здійснюють регулювання біржової 

торгівлі цінними паперами, є аналогічними державними органами до НКЦПФР в 

Україні. Що стосується AFM Нідерландів, то зазначений державний орган регулює 

передусім ринок фінансових послуг, а не біржову торгівлю. AFM Нідерландів 

можна порівняти з НКДРСРФП в Україні.  

 Можна зробити висновок, що діяльність форекс-дилерів підлягає 

ліцензуванню в ЄС. Ліцензування здійснюється компетентними органами держав-

членів ЄС. У відкликаному законопроекті № 2290 «Про діяльність форекс дилерів в 

Україні» [174] передбачалося ввести ліцензування дилерської діяльності на ринку 

Форекс. Однак, зазначений законопроект був відкликаний через ряд суперечностей з 

чинним законодавством, на які звернуло увагу Головне науково-експертне 

управління Апарату ВРУ у своєму висновку [253]. 

Головний недолік зазначеного законопроекту – неправильне тлумачення 

ринку Форекс, та відповідно дилерської діяльності на ринку Форекс. В зазначеному 

законопроекті ринок Форекс розглядається як сукупність угод купівлі-продажу не 

лише валюти, а й цінних паперів, товарів, сировини, облікових ставок, інших 

інструментів біржової торгівлі та деривативів. В той час як ринок Форекс є 

системою виключно міжнародної позабіржової торгівлі валютою. Відносини, що 

виникають з питань укладення та виконання угод з цінними паперами, товарами, 

деривативами врегульовані у ЗУ «Про цінні папери  та фондовий ринок», «Про 

товарну біржу» та деяких інших законах. За таких умов угоди в системі форекс 

мають здійснюватися лише з іноземною валютою.   



 Пізніше до ВРУ було внесено інший законопроект № 3672-1 від 29.12.2015 з 

аналогічною назвою [254]. Новий законопроект передбачає, що форекс дилером 

може виступати банк. Відповідно до ст. 5 законопроекту державне регулювання 

діяльності форекс-дилерів здійснює Національний банк України, який буде видавати 

відповідні ліцензії на здійснення дилерської діяльності на ринку Форекс. В умовах 

фінансової нестабільності надання банкам право здійснювати дилерську діяльність 

на ринку Форекс, на нашу думку, є досить сумнівним. Торгівля на ринку Форекс 

характеризується підвищеним ризиком, що є вкрай негативним явищем для банків. 

Законодавство ЄС не містить заборону на здійснення банками дилерської діяльності 

на ринку Форекс, в то же час дилерська діяльність на ринку Форекс не є 

характерною для банків.   

Однак, вважаємо, що регулювання діяльності форекс-дилерів є необхідним в 

контексті приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. 

Оскільки, законодавство ЄС розглядає діяльність форекс-дилерів як вид 

інвестиційної діяльності, відповідно ліцензувати дилерську  діяльність на ринку 

Форекс потрібно як діяльність з надання фінансових послуг. Ліцензування 

діяльності форекс-дилерів потрібно віднести до компетенції  НКДРСРФП, 

прийнявши відповідний закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки до Розділу 4 

Корисним з точки зору імплементації в правозастосовну та правореалізаційну 

практику України є досвід правового регулювання дилерської діяльності у Франції, 

Німеччині, а також теоретичні підходи до тлумачення змісту діяльності дилера в 

зазначених державах. Таким теоретичним підходами є: 1) дилерська діяльність 

завжди є основною; 2) презумпція виключної комерційної діяльності дилера; 3) для 

держав з розвиненою ринковою економікою, наприклад Великої Британії, 

характерною є презумпція відповідальності перед кінцевими споживачами саме 

дилера, а не виробника. 

Вважаємо, що в певних сферах товарного ринку дилерство може бути 

трансформовано у франчайзинг, як це має місце в США. В той же час, зазначена 

ситуація може мати місце тільки у певних сферах товарного ринку, і залежить в 

першу чергу від специфіки товару, послуг, які просуваються через дилерську 

мережу. Зазначена трансформація може мати місце в діяльності закладів 

харчування, розважальних закладів. Позитивним досвідом правового регулювання 

дилерської діяльності в Білорусі є законодавче визначення понять «дилер», 

«дистриб’ютор».      

Що стосується позитивного досвіду правового регулювання дилерської 

діяльності на ринку цінних паперів, заслуговує на увагу досвід Швейцарії. Досвід 

відмежування фінансових активів дилера-банка і фінансових активів його клієнтів є 

необхідним для застосування в Україні. Управління фондовими дилерами 

здійснюється виключно з території Швейцарії, що є дієвим методом протидії 

офшорам, і є актуальним для України. 

Законодавство України про здійснення дилерської діяльності на таких 

товарних ринках як ринок автомобільної техніки, запасних частин до такої техніки 

має свої особливості і потребує реформування у з зв’язку з необхідністю адаптації 

до внутрішнього законодавства ЄС. Необхідним є запозичення зарубіжного досвіду 

в частині стимулювання конкуренції як серед виробників, так і продавців (дилерів). 

На нашу думку, позитивною характеристикою законодавства ЄС є збалансоване 

врахування інтересів виробників, посередників, споживачів та держави. Прийняття 



додаткових обмежень для дилерів на ринку автотранспортних засобів, запасних 

частин, є виправданим. Вважаємо за необхідне, ввести обов’язок виробників 

автотранспортних засобів, представників виробників автотранспортних засобів, 

розкривати технічну інформацію, необхідну для сервісного обслуговування 

імпортованих в Україну транспортних засобів. Окрім того, необхідно заборонити 

виробникам автотранспортних засобів, імпортерам автотранспортних засобів, 

реалізовувати автомобілі, чи запасні частини до них через вертикальні угоди, за 

умови охоплення частки відповідного ринку у розмірі 30 % і більше за аналогією з 

законодавством ЄС. 

В частині регулювання дилерської діяльності на ринку лікарських засобів, 

Україна суттєво обмежена міжнародними зобов’язаннями, перш за все Угодою про 

асоціацію та угодою ТРІПС. В той же час, доцільним, на нашу думку, є введення в 

законодавство України правового механізму вичерпання прав інтелектуальної 

власності на лікарські засоби. 

Що стосується фондового ринку, законодавство ЄС встановлює додаткові 

вимоги до дилерів, а саме: обов’язок учасників ринків цінних паперів публікувати 

на своїх інтернет-сайтах інформацію, яка передається для публічного використання 

з метою встановлення джерела походження такої інформації, а також встановлений 

обов’язок працівників учасників біржової торгівлі повідомляти компетентний орган 

держачи-члена ЄС про відомі їм випадки незаконного розголошення інсайдерської 

інформації або про факти ринкових махінацій. Ще однією важливою складовою 

реформування законодавства України про дилерську діяльність на ринку цінних 

паперів є врегулювання правового статусу форекс-дилера. Законодавство ЄС 

розглядає діяльність форекс-дилерів як вид інвестиційної діяльності.  

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

Суб’єкти, що здійснюють дилерську діяльність – дилери на ринку є 

посередниками з економічної точки зору. Як економічні посередники, дилери 

здійснюють торгові функції, отримують дохід від різниці цін товарів між купівлею 

та продажем. Дилерська діяльність будучи господарською діяльністю не є 

посередницькою з правової точки зору, але є посередницькою з економічної точки 

зору. Дилери з точки зору економіки – посередники, з точки зору права – 

підприємці, які здійснюють господарсько-торговельну діяльність від власного імені 

за власний рахунок. 

Здійснено змістовне співставлення посередництва з економічної та правової 

точки зору. На нашу думку, посередництво з економічної точки зору є категорією, 

яка охоплює представництво, посередництво з правової точки зору та відносини з 

набуття та припинення права власності. До відносин з набуття та припинення права 

власності віднесено дилерську діяльність як вид господарсько-торговельної 

діяльності.  

Визначено мету здійснення дилерської діяльності – отримання прибутку, 

задоволення попиту покупців на певну групу товарів,  розширення дилерської 

мережі, популяризація бренду (брендів). Вважаємо, що мета здійснення дилерської 

діяльності є багатосторонньою. Мету здійснення дилерської діяльності можна 

розділити на дві складові: основна мета – отримання прибутку та похідна – 

популяризація товару. Основна мета протягом визначеного проміжку часу може 

змінюватися. 

Встановлено, що мету здійснення дилерської діяльності можна розглядати в 

широкому і вузькому розумінні. У вузькому розумінні мета дилера – це очікування 

комерційної вигоди від продажу товарів невласного виробництва. Вузьке розуміння 

мети дилера характерне для ринку цінних паперів. У широкому розумінні мета 

дилера – це закупівля товару виробника за найнижчими цінами, створення 

дилерської мережі на визначеній території та підтримання постійного попиту серед 

кінцевих споживачів на товари конкретного виробника. Мета дилера в широкому 

розумінні включає в себе інтереси всіх учасників дилерської мережі: інтерес 



виробника – в постійній реалізації товарів на певній території, інтерес власне дилера 

– комерційна вигода від торговельної діяльності, інтерес споживачів – створення 

умов для сервісного обслуговування, проведення акцій серед постійних клієнтів 

тощо. Вважаємо, що в широкому розумінні мета дилера може бути спільною з 

інтересами виробника та споживача, які не суперечать меті дилера як суб’єкта 

здійснення дилерської діяльності.  

Дилерська діяльність, на нашу думку, – підприємницька діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері торгівлі майном поза біржею та на біржі. Зазначена 

діяльність передбачає передачу права власності на майно, в тому числі майнових та 

окремих немайнових прав на майно, а також допоміжна діяльність, спрямована на 

забезпечення умов для його продажу шляхом надання відповідних послуг. 

Дилерська діяльність на товарному ринку – вид підприємницької діяльності, 

що полягає у придбанні дилером від виробника (постачальника) групи товарів та 

окремих майнових, немайновий прав на такі товари з метою їх подальшої роздрібної 

реалізації на обумовленій території, на умовах, визначених дилерським договором. 

Дилерська діяльність здійснюється з метою отримання прибутку та задоволення 

попиту споживачів на певну групу товарів та надання послуг на певній території. 

Суміжною до дилерської діяльності є дистриб’юторська діяльність. Дилерська 

діяльність на товарному ринку в Україні не підлягає ліцензуванню. 

Дилерська діяльність на фінансовому ринку – вид підприємницької діяльності, 

що полягає в торговельній діяльності фінансовими інструментами та фінансовими 

послугами. Дилерська діяльність на окремих фінансових ринках підлягає 

ліцензуванню, а саме на фондовому ринку. Дилер на фондовому ринку – суб’єкт 

господарювання, створений у формі акціонерного товариства, товариства з 

додатковою відповідальністю, що здійснює торгівлю цінними паперами від свого 

імені, за власні кошти з метою інвестування в цінні папери, виступаючи як 

вигодонабувач.  

Визначено загальні та спеціальні ознаки дилерської діяльності. Загальні 

ознаки І групи (притаманні дилерській діяльності як виду господарської діяльності): 

1) сфера здійснення дилерської діяльності – сфера суспільного виробництва; 2) 



суб’єктний склад – суб’єкти господарювання; 3) вартісний характер результатів 

діяльності; 4) поєднання приватних інтересів виробника та публічних інтерсів; 5) 

професійні засади здійснення господарської (дилерської) діяльності; 6) незначний 

рівень державного регулювання. Загальні ознаки ІІ групи (характерні для дилерської 

діяльності як для підприємницької): 1) самостійність здійснення дилерської 

діяльності; 2) цільова спрямованість на одержання прибутку та досягнення інших 

соціально-економічних результатів; 3) ризикованість; 4) ініціативність.  

Спеціальними ознаками дилерської діяльності як виду підприємницької 

діяльності є: 1) багатофункціональний характер; 2) економіко-логістичний характер; 

3) набуття дилером товару у власність; 4) здійснення дилером від власного імені; 5) 

наявність у дилера мети перепродажу; 6) включення інвестиційних операцій; 7) 

передання дилеру прав інтелектуальної власності разом з правом власності на товар; 

8) територіальність здійснення дилерської діяльності та можливість створення 

дилерської мережі (останні дві ознаки характерні для дилерської діяльності на ринку 

товарів). 

Форма здійснення будь-якої господарської діяльності – це спосіб зовнішнього  

вираження цієї діяльності через її суть, засоби, інструменти, що обумовлює порядок 

створення, зміни правового статусу та припинення суб’єкта діяльності, набуття ним 

прав та обов’язків, а також правове становище його засновників (учасників). 

Поняття форма здійснення дилерської діяльності можна визначити як: 

спосіб зовнішнього вираження, що відображає підприємницький, економіко-

логістичний характер такої діяльності, спеціалізацію суб’єктів дилерської 

діяльності, правовий титул їх майна та правове становище їх засновників 

(учасників). 

Залежно від підстави виникнення дилерських правовідносин, форми 

здійснення дилерської діяльності класифіковані на: 1) договірна (за дилерським 

договором, договором про співробітництво, договором комерційної концесії, 

дистриб’юторським договором, договором поставки тощо);  2) корпоративна 

(створення товариства для управління процесами забезпечення реалізації товарів 

виробника, формування групи дочірніх компаній материнською, при цьому 



кінцевим бенефіціаром виступає власник виробника); 3) змішана (поєднання 

елементів договірної та корпоративної форм). 

Обгрунтовано, що дилерські правовідносини – це в першу чергу врегульовані 

самими суб’єктами господарювання господарські відносини. 

Поняття дилерські правовідносини можна визначити як: майнові та 

немайнові відносини, врегульовані нормами господарського та цивільного права 

між суб’єктами господарювання, які вступають у професійні торговельні зв’язки з 

метою отримання дилером від виробника (постачальника) сукупності майнових та 

немайнових прав на визначене майно для подальшої реалізації цього майна як 

товару на певній території, на умовах, визначених дилерським договором. 

Проведено класифікацію дилерських правовідносин за такими критеріями: 1) 

повноважень сторін в дилерських правовідносинах; 2) меж існування дилерських 

правовідносин; 3) договірного оформлення дилерських правовідносин (за кількістю 

договорів); 4) передачі об’єктів прав інтелектуальної власності; 5) ексклюзивності 

співпраці дилера та виробника; 6) територіальної ознаки; 7) за способом організації 

торгівлі на ринку; 8) за товарно-фінансовим критерієм. 

Обґрунтовано, що об’єктом дилерських правовідносин є визначене 

сторонами за договором майно, яке передається дилеру від контрагента на платній 

основі.  

Визначено зміст дилерських правовідносин як сукупність взаємних 

майнових і немайнових прав і обов’язків дилера та суб’єкта (учасника) дилерських 

правовідносин, в якому контрагенти наділені кореспондуючими правами та 

обов’язками. Зміст дилерських правовідносин узгоджується між контрагентами в 

договорі, прямо впливає на їх юридично значущі дії та опосередковано впливає на 

об’єкт дилерських правовідносин. 

 Встановлено, що єдиною підставою виникнення дилерських правовідносин як 

господарсько-торговельних правовідносин з точки зору господарського права є 

такий юридичний факт як договір. З точки зору адміністративного права, 

податкового права підставою виникнення дилерських правовідносин можуть бути і 

інші юридичні факти, окрім договору. 



Визначено поняття дилерський договір – двостороння (багатостороння) 

угода суб’єктів господарювання, а саме дилера та виробника (постачальника, 

імпортера), відповідно до договору одна сторона постачає товари і передає окремі  

майнові та немайнові права на такі товари, а інша сторона набуває дані товари у 

власність на платній основі та здійснює їх перепродаж на певній території, на 

умовах, погоджених між сторонами цим договором. 

 Дилерський договір входить до групи договорів, що в доктрині цивільного та 

господарського права іменуються договорами про розміщення.  

Дано авторське визначення поняття договори про розміщення товарів і 

послуг – сукупність поіменованих та непоіменованих договорів, предметом яких є 

спільне забезпечення постійної реалізації товарів (послуг) виробника його 

контрагентом (в тому числі й дилером) на конкретно визначеній території. 

На нашу думку дилерський договір виконує такі загальноправові функції: 1) 

спосіб боротьби з недобросовісною конкуренцією; 2) спосіб захисту прав 

споживачів. 

Обґрунтовано, що дилерська діяльність на товарному ринку може іменуватися 

дистриб’юторською діяльністю. Досліджено види дилерської діяльності на 

товарному ринку: універсальна, спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. 

Дилерська діяльність здійснюється як на товарному ринку так і на 

фінансовому ринку. Доведено, що первинна дилерська діяльність на фондовому 

ринку є ексклюзивною дилерською діяльністю. Характеризується такими ознаками: 

1) ексклюзивні умови співпраці постачальника (емітента) з дилером. Постачальник 

(емітент) зобов’язується відчужувати майно обмеженому колу контрагентів 

(первинним дилерам, ексклюзивним дилерам); 2) зобов’язання дилера купувати 

визначену кількість майна протягом обумовленого проміжку часу; 3) за певних умов 

первинні дилери, ексклюзивні дилери можуть бути єдиними суб’єктами – 

продавцями визначеного виду майна на ринку. 

Дилерська діяльність може здійснюватися на ринку фінансових послуг, в тому 

числі у формі залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх 

повернення з метою надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового 



кредиту. Зазначена діяльність є комерційною господарською діяльністю. Залучення 

фінансових активів здійснюється не для власного споживання, а для подальшого 

перепродажу. Характерним є прив’язка до території та елемент дроблення майна. 

Виокремлено три підходи до розуміння діяльності дилінгових центрів на 

ринку Форекс: 1) діяльність з надання фінансових послуг; 2) діяльність з торгівлі 

іноземною валютою; 3) діяльність з організації азартної гри.  

Доведено, що діяльності дилінгових центрів на ринку Форекс, може бути 

розглянута в тому числі як дилерська діяльність на ринку фінансових послуг. Якщо 

дилінговий центр здійснює торгівлю за власні кошти – він є дилером, якщо за 

рахунок інвестора на підставі договору довірчого управління – трейдером, якщо 

просто обслуговує торгівлю наданням технічної підтримки – брокером.  

Дилерська діяльність поширена на різних ринках, на кожному з цих ринків 

дилерська діяльність має свої особливості, що викликано специфікою такого ринку. 

Форми здійснення дилерської діяльності опосередковують відносини виробника і 

споживача та дозволяють на основі тривалої взаємодії дилера з виробником 

забезпечити за допомогою правових та економічних засобів отримання прибутку 

та/або економічної чи соціальної вигоди для всіх суб’єктів дилерських і пов’язаних з 

ними правовідносин. 

Виокремлено позитивний досвід правового регулювання дилерської діяльності 

в державах, що входять до наступних правових систем сучасності: 1) романо-

германської правової сім’ї (Німеччина, Франція); 2) англо-американської правової 

сім’ї (Велика Британія, США); 3) змішаної правової сім’ї (Швейцарія, Білорусь). 

Законодавство України повинно бути приведено у відповідність до 

внутрішнього законодавства ЄС. Необхідним є запозичення зарубіжного досвіду в 

частині стимулювання конкуренції як серед виробників, так і продавців (дилерів). 

На нашу думку, позитивною характеристикою законодавства ЄС є збалансоване 

врахування інтересів виробників, дилерів, споживачів та держави. 

Для поліпшення правового регулювання дилерської діяльності запропоновано 

здійснити загальне та спеціальне реформування законодавства про дилерську 

діяльність. Загальне реформування полягає у заповненні прогалин у законодавстві 



щодо регулювання дилерської діяльності і включає внесення змін до ГКУ, а саме 

доповнення Глави 30 ГКУ параграфом 7 про дилерську діяльність (законопроект в 

Додатку 1 дисертації). Спеціальне реформування законодавства стосується 

приведення законодавства України, що регулює дилерську діяльність на окремих 

ринках у відповідність до законодавства ЄС, а також запозичення зарубіжного 

досвіду (концепція внесення змін до законодавства в Додатку 2 дисертації).    
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Додаток 1 

Проект закону про внесення змін до Господарського кодексу України  

Пропонуємо доповнити Главу 30 ГКУ Параграфом 7 такої редакції: 

Стаття 294-1 Дилерська діяльність 

 1. Дилерська діяльність – підприємницька діяльність, що полягає в отриманні 

дилером від контрагента на платній основі сукупності майнових та немайнових прав 

на визначене майно з метою подальшого перепродажу такого майна та надання 

додаткових послуг. 

2. Дилером можуть бути суб'єкти господарювання, зазначені у пунктах 1, 2 

частини другої статті 55 цього Кодексу, які набувають прав і обов’язків дилера 

відповідно до дилерського договору, якщо інше не встановлено законом. 

3. Дилер здійснює дилерську діяльність від свого імені та за власний рахунок. 

4. Дилер може поєднувати дилерську діяльність з іншими видами 

підприємницької діяльності. У випадку укладення дилерського договору дилерська 

діяльність вважається основним видом підприємницької діяльності такого суб’єкта 

господарювання. 

5. У випадку поєднання дилерської діяльності з іншими видами 

підприємницької діяльності, що здійснюється від імені, та/або в інтересах, та/або під 

контролем, та/або за рахунок іншого суб'єкта господарювання, дилер вважається 

таким, що здійснює господарсько-торговельну діяльність від власного імені, якщо 

інше не визначено договором. 

6. Ліцензування дилерської діяльності на окремих ринках здійснюється 

відповідно до закону. 

Стаття 294-2 Підстава виникнення дилерських правовідносин 

1. Підстава виникнення дилерських правовідносин – дилерський договір. 

2. Дилерські правовідносини можуть регулюватися, окрім дилерського 

договору, також іншими договорами.  

Стаття 294-3 Предмет дилерського договору 

1. Дилерський договір – це двостороння (багатостороння) угода суб’єктів 

господарювання, а саме дилера та виробника (постачальника, імпортера), відповідно 

до договору одна сторона постачає товари і передає окремі майнові та немайнові 

права на такі товари, а інша – набуває дані товари у власність на платній основі та 

здійснює їх перепродаж на певній території, на умовах, визначених договором. 

2. Істотними умовами дилерського договору на товарному ринку є: предмет 

договору, оплатність, строк дії договору, умови про передачу прав інтелектуальної 

власності, інші умови, визначені законом. 

3. Дилерський договір на товарному ринку може іменуватися 

дистриб’юторським договором. 

Стаття 294-3 Передача прав інтелектуальної власності 

1. Правоволоділець зобов’язаний передати дилеру об’єкти прав 

інтелектуальної власності, необхідні для здійснення дилерської діяльності, в обсязі, 

передбаченому дилерським договором, або окремим договором. 

2. У випадку відсутності у дилерському договорі умови про передачу прав 

інтелектуальної власності презюмується, що дилеру передаються права на 

використання торгової марки виробника в обсязі, необхідному для реклами, 



реалізації та здійснення сервісного обслуговування товару. Зазначені права 

передаються дилеру з правом передачі третім особам, якщо інше не передбачено 

договором. 

Стаття 294-4 Відповідальність виробника за вимогами, що пред’являються 

дилеру 

1. За вимогами, що пред’являються до дилера як продавця товарів виробника, 

виробник та дилер відповідають солідарно, якщо інше не передбачено договором. 

2. За вимогами, що пред’являються до дилера у зв’язку з невідповідністю 

якості послуг, наданих дилером, виробник та дилер відповідають солідарно, якщо 

інше не передбачено договором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Концепція реформування законодавчого регулювання дилерської 

діяльності в Україні в контексті Євроінтеграції України 

Україна як сторона Угоди про асоціацію задекларувала в п. 17 Преамбули 

широкомасштабну адаптацію внутрішнього законодавства до законодавства ЄС з 

метою формування всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. Пропонуємо внести 

зміни до законодавства України щодо регулювання дилерської діяльності на 

окремих ринках України. 

 

Дилерська діяльність на ринку автомобільних транспортних засобів, 

сільськогосподарських машин, запасних частин та сервісного обслуговування. 

1. Внести зміни до Закону України «По захист прав покупців сільськогосподарських 

машин»: в назві та в тексті закону всі словосполучення «сільськогосподарські 

машини» замінити на словосполучення «автомобільні транспортні засоби та 

сільськогосподарські машини». Зазначена зміна розширить правове регулювання 

суспільних відносин, які виникають з приводу купівлі-продажу та обслуговування 

не тільки сільськогосподарських машин, а також всього автомобільного транспорту, 

а також сільськогосподарських машин. 

2. Визначити в даному Законі України поняття: 

Авторизований дилер – дилер, який також є представником виробника на 

визначеній території, отримав від виробника об’єкти прав інтелектуальної 

власності та може передавати такі права третім особам. 

Сервісний центр – суб’єкт господарювання, який здійснює ремонт та сервісне 

обслуговування автомобільних транспортних засобів та сільськогосподарських 

машин. Не працює в системі збуту, створеної виробником автомобільних 

транспортних засобів та сільськогосподарських машин, не є його структурним 

підрозділом, та не є підконтрольною юридичною особою. 

Авторизований сервісний центр – постачальник ремонтних і сервісних послуг для 

автомобільних транспортних засобів та сільськогосподарських машин виробника, 



або авторизованого дилера. Працює в системі збуту, створеної виробником або 

авторизованим дилером.   

3. Заборонити виробникам, авторизованим дилерам реалізовувати автомобільні 

транспортні засоби та сільськогосподарські машини виробника, чи запасні частини 

до них через вертикальні угоди, за умови охоплення частки відповідного ринку у 

розмірі 30 % і більше. 

4. Заборонити виробникам, авторизованим дилерам встановлювати чи 

рекомендувати роздрібну ціну, за якою здійснюється продаж автомобільних 

транспортних засобів, сільськогосподарських машин виробника, запасних частин 

покупцям. 

5. Зобов’язати виробників, авторизованих дилерів розкривати інформацію в тому 

числі ту, яка становить комерційну таємницю, необхідну для сервісного 

обслуговування вироблених та реалізованих ними автомобільних транспортних 

засобів та сільськогосподарських машин. Розкриття інформації технічного 

характеру може здійснюватися на оплатній основі відповідно до окремих договорів, 

укладених між суб’єктами господарювання. 

 

Дилерська діяльність на ринку лікарських засобів. 

1. Необхідним є приведення Наказу МОЗ № 723 у відповідність до Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», а саме: п. 1.4. Наказу МОЗ № 

723 доповнити таким видом господарської діяльності, який підлягає ліцензуванню – 

імпорт лікарських засобів. 

2. З метою формування єдиного підходу щодо розуміння дилерської діяльності в 

Україні, доцільним є внесення змін до Наказу МОЗУ № 723, а саме в тексті Наказу 

всі слова «дистриб’ютор», «дистрибуція» замінити на слова «дилер», «дилерська 

діяльність» відповідно. 

3. Доповнити ст. 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» пунктом 5 такої редакції: 

«Не визнається порушенням прав, що слідують з патенту – вироблення, імпорт, 

торгівля оптом і вроздріб лікарським засобом, що охороняється патентом, не 



власником патенту, або без його дозволу, у випадку спливу п’ятирічного строку з 

дати введення на ринок України лікарського засобу, що охороняється патентом 

власником патенту, або іншою особою з його дозволу.» 

4. Доповнити Закон України «Про лікарські засоби» статтею 17-1 такої редакції: 

«17-1. У випадках стихійного лиха, катастроф, епідемічного захворювання тощо, 

за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я дозволяється вироблення, імпорт, торгівля 

оптом і вроздріб лікарським засобом, що охороняється патентом без дозволу 

власника патенту. Перебіг п’ятирічного  строку виключних прав власника патенту 

зупиняється на час дії таких обставин, після закінчення – строк продовжується. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я, надаючи дозвіл на вироблення, імпорт, торгівлю оптом і вроздріб 

лікарським засобом, що охороняється патентом без дозволу власника патенту 

протягом п’ятирічного  строку виключних прав власника патенту, зобов’язаний 

визначити перелік суб’єктів господарювання, яким надається таке право, а також 

строк на який надається таке право.» 

 

Дилерська діяльність на ринку Форекс. 

1. Необхідно віднести регулювання діяльності торговців іноземною валютою до 

компетенції НКДРСРФП. Доповнити ст. 5 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» частиною 6 такої редакції: 

«6. Фінансові установи мають право надавати торговельні послуги для юридичних 

осіб та фізичних осіб на ринку Форекс за умови отримання ліцензії.» 

2. Ліцензування діяльності з надання торговельних послуг на ринку Форекс 

здійснює НКДРСРФП. 

3. Визначити види діяльності на ринку Форекс:  

Дилінгова діяльність – діяльність суб’єктів господарювання, які навчають 

спекулятивній торгівлі, здійснюють рекламу. 



Брокерська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання, які надають 

інформацію про заявки на купівлю-продаж валюти, здійснюють прогнозування цін 

договорів, які укладатимуться в майбутньому. 

Трейдерська діяльність – торговельна діяльність на ринку Форекс, яка 

здійснюється за кошти залучені від інших осіб на підставі договору довірчого 

управління майном. 

Дилерська діяльність – торговельна діяльність на ринку Форекс, яка здійснюється 

від власного імені за власний рахунок.  

  

Дилерська діяльність на ринку цінних паперів. 

Доповнити статтю 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

частинами 7, 8 такої редакції: 

«7. Фінансові активи професійних учасників фондового ринку не можуть 

об’єднуватися з фінансовими активами інших учасників, а також клієнтів, які 

передають професійному учаснику фондового ринку такі фінансові активи для 

управління. 

8. Професійні учасники фондового ринку можуть бути суб’єктами господарювання 

створені як за законодавством України так і інших держав. Суб’єкти 

господарювання створені за законодавством інших держав можуть набути 

статус професійних учасників фондового ринку за умови підтвердження 

кредитного рейтингу міжнародним рейтинговим агентством на рівні не нижче 

«B». 

Доповнити Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» статтею 17-

1 такої редакції:  

«1. Торговець цінними паперами зобов’язаний повідомити НКЦПФР про набуття у 

власність контрольного пакету акцій суб’єкта господарювання, які придбані 

торговцем на фондовій біржі, або поза нею. У разі придбання акцій суб’єкта 

господарювання частинами, які в сукупності з наявними у власності торговця 

акціями утворюють контрольний пакет акцій повідомлення НКЦПФР обов’язкове 

також. 



2. У випадку продажу акцій суб’єкта господарювання на фондовій біржі, або поза 

нею, що призвело до втрати торговцем контрольного пакету акцій, торговець 

зобов’язаний повідомити НКЦПФР.  

3. Торговець цінними паперами, який набув контрольний пакет акцій суб’єкта 

господарювання у власність зобов’язаний внести відомості про зміну кінцевого 

бенефіціарного власника суб’єкта господарювання до єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку 

встановленому законом. 

4. Торговець цінними паперами, який від імені іншої особи набув контрольний пакет 

акцій суб’єкта господарювання у власність для такої особи, незалежно від того на 

фондовому ринку чи поза ним, зобов’язаний повідомити НКЦПФР про зміну 

власника контрольного пакету акцій суб’єкта господарювання. 

5. У випадку придбання акцій суб’єкта господарювання від імені іншої особи, 

незалежно від того на фондовому ринку чи поза ним і наявності підстав вважати, 

що придбання акцій здійснено в першу чергу з метою впливу на управління таким 

суб’єктом господарювання, а не інвестування, такий торговець зобов’язаний 

повідомити НКЦПФР.»  

Доповнити ст. 44 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

частиною 4 такої редакції:  

«4. Інформація, оприлюднена на веб-сайті професійного учасника фондового ринку 

або на веб-сайті фондової біржі не є інсайдерською інформацією з моменту такого 

оприлюднення.» 

Доповнити ст. 45 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

частиною 4 такої редакції:  

«4. Працівники торговця цінними паперами зобов’язані повідомляти НКЦПФР про 

відомі їм випадки незаконного розголошення інсайдерської інформації або про 

факти ринкових махінацій вчинені таким торговцем.»  

В Наказі Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 

року № 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними 

для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик 



професій працівників» замінити всі слова «дилер» на «трейдер», «дилер із валютних 

операцій» на «трейдер із валютних операцій», «дилер із цінних паперів» на «трейдер 

із цінних паперів», «дилер фондової біржі» на «трейдер фондової біржі». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

Таблиця порівняння дилерської діяльності на фінансовому ринку та на товарному 

ринку  

 
Критерії порівняння 

 

Товарний ринок Фінансовий ринок 

Суб’єкти, що здійснюють 

дилерську діяльність 

 

 

Ліцензування 

 

Суб’єкти контролю за 

діяльністю дилера 

 

 

 

 

 

Співвідношення складової 

торгівлі та надання послуг 

 

 

Інтерес здійснення 

дилерської діяльності 

 

 

Передача прав 

інтелектуальної власності 

 

 

Існування ексклюзивних 

правовідносин між 

дилером та контрагентом 

 

Оптово-роздрібна 

реалізація  

 

Підстава виникнення 

статусу дилера у суб’єкта 

господарювання 

 

 

Гарантійне 

обслуговування 

реалізованого майна 

юридичні особи приватної, державної 

форми власності та фізичні особи-

підприємці 

 

не здійснюється 

 

загальний державний контроль (АМКУ, 

ДФСУ); 

спеціальний державний контроль 

(ДСУПБХПЗС, ДСУЛЗКН тощо);   

контроль контрагентів дилера. 

 

 

поєднує торгівлю та надання послуг 

 

 

 

комерційна вигода від торговельної 

діяльності, створення дилерської 

мережі 

 

здійснюється 

 

 

 

ексклюзивна, авторизована дилерська 

діяльність 

 

 

здійснюється 

 

 

дилерський договір 

 

 

 

 

здійснюється 

юридичні особи приватної, державної 

форми власності 

 

 

здійснюється на ринку цінних паперів 

 

загальний державний контроль (АМКУ, 

ДФСУ); 

спеціальний державний контроль 

(НКЦПФР); 

контроль СРО та/або ОПУ на ринку 

цінних паперів. 

 

переважає торговельна діяльність, на 

ринку цінних паперів – виключно 

торговельна діяльність 

 

комерційна вигода від торговельної 

діяльності 

 

 

не здійснюється 

 

 

 

дилерська, первинна дилерська 

діяльність на ринку державних цінних 

паперів 

 

здійснюється  

 

 

отримання ліцензії на здійснення 

дилерської діяльності на ринку цінних 

паперів; отримання статусу первинного 

дилера на підставі договору з Мінфіном 

 

не здійснюється 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

Таблиця порівняння дилерства (дилерської діяльності) з комерційною концесією 

(франчайзингом)  

 
Критерії порівняння Дилерство Комерційна концесія 

(франчайзинг) 

1. Законодавча 

визначеність 

 

Щодо окремих ринків наявне 

визначення на рівні спеціальних 

законів, а також підзаконних НПА 

ЦК України, ГК України 

2. Сфера здійснення 

підприємницької 

діяльності 

товарний ринок (ринок товарів), 

фінансовий ринок 
 

товарний ринок (в першу чергу – 

сфера послуг) 
 

3.  Біржова, позабіржова 

діяльність 

біржова, позабіржова діяльність позабіржова діяльність 

4.  Здійснюється від 

імені 
 

від імені дилера. Дилерська 

діяльність може перебувати під 

контролем виробника 

(постачальника) в частині 

сервісного обслуговування 

реалізованого дилером товару 

виробника. 

від імені користувача (франчайзі). 

Комерційна концесійна діяльність 

здійснюється під контролем  

правоволодільця (франчайзера) і 

поширюється, як правило, на всю 

діяльність користувача (франчайзі). 

5. Виробництво товарів 
 

допоміжний, другорядний характер. 

Має місце під час здійснення 

сервісного обслуговування, 

гарантійного ремонту. Основна 

діяльність  – торгівля товаром, 

виробленим іншим суб’єктом 

господарювання – виробником. 

основна діяльність. Широко 

поширена в сфері послуг. 

6. Передача прав 

інтелектуальної 

власності 

так так 

7. Можливість передачі 

прав інтелектуальної 

власності третім особам 
 

передача прав на використання 

торгової марки виробника в обсязі, 

необхідному для реклами та 

реалізації товару. Можливість 

передачі інших прав інтелектуальної 

власності за згодою виробника. 

не характерно для відносин 

комерційної концесії 

(франчайзингу) 
 

8.  Ексклюзивні 

правовідносини з 

виробником 

характерно для ексклюзивного, 

авторизованого дилерства. 

Первинна дилерська діяльність на 

ринку цінних паперів 

не характерно для відносин 

комерційної концесії 

(франчайзингу), але може мати 

місце в частині виключних прав 

користувача (франчайзі) на 

визначеній території 
 

9.  Здійснення 

підприємницької 

діяльності за 

територіальним 

принципом 
 

так так 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


