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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 національному правовому 

просторі. 

На сьогодні в юридичній науці відсутній єдиний підхід стосовно розуміння 

змісту дилерської діяльності, співвідношення її з дистриб’юцією, комерційною 

концесією, агентською діяльністю тощо. Така ситуація частково пояснюється 

непослідовністю законодавця щодо використання понять дилер, первинний 

дилер, дилерська діяльність, дистриб’ютор. 

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

декларують створення зони вільної торгівлі. Створення такої зони 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. 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. 

Рівень науково-теоретичної розробки проблем, пов’язаних з правовим 

регулюванням дилерської діяльності в Україні, недостатній. Це підкреслює 

актуальність зазначених питань та обумовлює вибір теми наукового 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі господарського права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тему 

затверджено на засіданні Вченої ради протоколом № 4 від 22 грудня 2014 року). 

Роботу виконано в межах бюджетних тем юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01) та 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16 БФ 042-01). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вирішення теоретичних 

та прикладних проблем господарсько-правового регулювання дилерської 

діяльності в Україні, а також правова характеристика господарських відносин, 
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що виникають при здійсненні такої діяльності, вироблення рекомендацій щодо 

вдосконалення правового регулювання дилерської діяльності в Україні. 

Для досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження визначено 

такі задачі: розкрити економіко-правову природу дилерської діяльності суб’єктів 

господарювання; визначити поняття, ознаки, мету дилерської діяльності; 

визначити та охарактеризувати форми здійснення дилерської діяльності; 

встановити особливості здійснення дилерської діяльності на товарному та 

фінансовому ринках; з’ясувати правову природу, структуру дилерських 

правовідносин, розкрити їх особливості; визначити поняття та особливості 

дилерських договорів; виділити істотні умови дилерського договору; встановити 

місце дистриб’юції в межах інституту дилерства; визначити місце дилерського 

договору серед групи договорів про розміщення товарів і послуг; розробити 

пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання дилерської 

діяльності з урахуванням 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 товарному (в межах ринку 

товарів) та фінансовому ринках. 

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 (підрозділи 1.1, 1.2). 

Загальнонауковий діалектичний метод використано при дослідженні 

суб’єктного складу дилерських правовідносин, виокремленні істотних умов 

дилерського договору (підрозділи 2.1–2.3). 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 

(підрозділи 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, що регулює 

дилерську діяльність, а також під час розробки необхідного категоріального 

апарату (підрозділ 1.2, додатки 1, 2). 



5 
 

 

 

Науково-теоретичною основою дослідження стали висновки, наукові 

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

вчених-правників та 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: С. М. Бервено, Т. О. Білозерської, А. С. Довгерта, Н. С. Кузнєцової, 

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 використано праці вчених-

економістів: 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, що виносяться на 

захист. 

Вперше: 

– 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; 

– 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); 

– 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); 

– 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 
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товар; 8) територіальність здійснення дилерської діяльності та можливість 

створення дилерської мережі (останні дві ознаки характерні для дилерської 

діяльності на ринку товарів); 

– 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); 

– 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); 

– 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; 

– встановлено, що первинна дилерська діяльність є ексклюзивною. 

Удосконалено: 

 – 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; 

– 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); 

– 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; 

– співвідношення понять дилерської мережі та господарської системи – 

встановлено, що дилерська мережа є ширшою категорією, оскільки охоплює крім 
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самостійних суб’єктів господарювання також структурні підрозділи дилера, які 

не мають статусу юридичних осіб. 

Дістали подальшого розвитку: 

– 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); 

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

встановлено, що в ньому поєднуються елементи договору поставки та договору 

про надання послуг; 

– 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; 

– 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; 

– 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 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 надає можливість 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 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету і задачі, предмет та методи, сформульовано наукову новизну і 

практичну значущість дослідження,  висвітлено апробацію результатів 

дослідження. 

Розділ 1 «Поняття та форми здійснення дилерської діяльності» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Економіко-правова сутність 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. 

Посередництво в економічному розумінні не можна ототожнювати з 

посередництвом у правовому розумінні. Отримала подальший розвиток ідея, 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. 

Набуло подальшого розвитку положення щодо недоцільності поділу 

посередництва в правовому розумінні на просте (фактичне) посередництво 

(наприклад, брокерська діяльність) та складне (юридичне) посередництво 

(наприклад, агентська діяльність). Такий поділ обумовлений тим, що при 

простому посередництві у контрагентів не виникають права і обов’язки щодо 
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один одного, а при складному посередництві такі права і обов’язки виникають 

через діяльність посередника. Некоректно поділяти посередництво на просте і 

складне, адже посередником є особа, яка виступає самостійним учасником 

правовідносин, а юридично значущим є тільки виникнення, зміна і припинення 

прав та обов’язків. 

Здійснено структуризацію змісту дилерської діяльності як господарсько-

торговельної на торговельну та допоміжну складові. Обґрунтовано, що 

торговельна складова дилерської діяльності полягає у набутті дилером товару у 

власність з метою подальшого продажу, а допоміжна – у розширенні дилерської 

мережі, сервісному обслуговуванні, технічній підтримці споживачів, 

представницькій діяльності тощо. 

Визначено економіко-правову мету здійснення дилерської діяльності. 

Зміна пріоритетної мети дилерської діяльності має місце на початкових етапах її 

здійснення, що пов’язано з необхідністю розширення дилерської діяльності на 

нових ринках. 

У підрозділі 1.2 «Ознаки та поняття дилерської діяльності» досліджено 

спеціальні ознаки дилерської діяльності, які вирізняють її від інших видів 

підприємництва. 

Доведено, що для дилерської діяльності як господарської не є характерною 

така ознака як «значний рівень державного регулювання». Для дилерської 

діяльності є характерною ознака, яку можна визначити як «обмеження 

державного регулювання». Вказана ознака ґрунтується на відповідному принципі 

господарювання, закріпленому в ст. 6 Господарського кодексу України (ГК 

України). 

Обґрунтовано зв’язок дилерської діяльності зі сферою матеріального 

виробництва в контексті необхідності внесення дилерської діяльності до переліку 

видів економічної діяльності за класифікатором видів економічної діяльності 

(КВЕД 2010). Підставою для віднесення дилерської діяльності до сфери 

матеріального виробництва є дії, які виконуються дилером – торгівля, зберігання, 

перевезення. Дилерська діяльність може також охоплювати гарантійний ремонт, 

сервісне обслуговування, постачання запасних частин – дії, які також віднесено 

до матеріального виробництва. 

Встановлено, що дохід дилера є вираженням вартісного характеру 

дилерської діяльності. Прибуток дилера – кошти, отримані дилером за 

вирахуванням витрат на набуття товару у власність, витрат на надання послуг 

споживачам, виробникам та інших витрат відповідно до ч. 5 ст. 87 ГК України. 

Доведено, що суб’єкти господарювання державної форми власності можуть 

здійснювати дилерську діяльність, однак для суб’єктів господарювання державної 

форми власності характерною є класична господарсько-торговельна діяльність. 

Виокремлено спеціальні ознаки дилерської діяльності як виду 

підприємницької діяльності. Запропоновано визначення поняття дилерська 

діяльність на товарному ринку – підприємницька діяльність, що полягає у 
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придбанні дилером у виробника (постачальника) групи товарів та окремих 

майнових, немайнових прав на такі товари з метою їх подальшої роздрібної 

реалізації на обумовленій території, на умовах, визначених дилерським 

договором. Суміжною до дилерської діяльності є дистриб’юторська діяльність. 

Запропоновано визначення поняття 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. 

У підрозділі 1.3 «Форми здійснення дилерської діяльності» визначено 

поняття форми здійснення дилерської діяльності. 

Здійснено поділ форм здійснення дилерської діяльності за критерієм 

співвідношення торговельної та допоміжної складової: 1) комерційна дилерська 

діяльність із реалізації товарів; 2) комерційна дилерська діяльність із 

забезпечення реалізації товарів, 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). 

Виконано поділ форм здійснення дилерської діяльності за критерієм 

правового зв’язку дилера та виробника: 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); 2) фактичні (неофіційні) дилери – продавці, 

які не перебувають у договірних відносинах із виробником, однак спекулюють 

на цінах товарів виробника. 

За підставою виникнення дилерських правовідносин виконано поділ форм 

здійснення дилерської діяльності на: договірну, корпоративну, змішану. 

Договірній формі здійснення дилерської діяльності властиві такі ознаки: 

1) характерна для ринку товарів та фінансового ринку; 2) тривалий та разовий 

характер співпраці виробника та дилера; 3) мета здійснення дилерської 

діяльності зазначається в договорі; 4) використання складних договорів 

(дилерський договір); 5) поєднання кількох договорів під час здійснення 

дилерської діяльності (дилерський договір, договір поставки, комерційної 

концесії, про передачу прав інтелектуальної власності тощо). 

Ознаками корпоративної форми здійснення дилерської діяльності є: 

1) господарський (корпоративний) контроль виробником дилера; 2) єдиний 

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.   
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Ознаки змішаної форми здійснення дилерської діяльності: 1) поєднання 

корпоративної та договірної форм; 2) використання при створенні великих 

дилерських мереж; 3) сприяння внутрішньобрендовій конкуренції. 

Розділ 2 «Дилерські правовідносини та їх договірне регулювання в 

Україні» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Особливості, поняття та види дилерських 

правовідносин» дістало подальшого розвитку положення, що дилерські 

правовідносини – це врегульовані самими суб’єктами господарювання 

господарські відносини. Дилерський договір регулюється цивільним, 

господарським, податковим законодавством, а відтак вимоги до його поняття, 

предмета, змісту та умов визначаються у різних галузях права. 

Дилерські відносини характеризуються тим, що є відносинами, 

пов’язаними з переходом права власності на товар від виробника через дилера до 

споживачів. Оскільки сторонами дилерського договору є суб’єкти 

господарювання – юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які мають на 

меті отримання прибутку, відповідно зазначені відносини, перш за все, 

врегульовані господарським законодавством. 

Запропоновано визначення поняття дилерських правовідносин – це 

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. 

Здійснено поділ дилерських правовідносин за критеріями: 1) повноважень 

сторін в дилерських правовідносинах: вертикальні відносини (виникають в 

процесі управління дилерською діяльністю) та горизонтальні (існують між 

рівноправними суб’єктами господарювання); 2) меж існування дилерських 

правовідносин: внутрішньогосподарські та зовнішньогосподарські; 

3) договірного оформлення (кількістю договорів): один договір та група 

договорів; 4) передачі об’єктів прав інтелектуальної власності: дилерський та 

ліцензійний договір; 5) способу організації торгівлі на ринку: біржовий та 

позабіржовий ринок.  

Класифіковано дилерські правовідносини за критеріями: 1) ексклюзивності 

співпраці дилера та виробника (дилерські, ексклюзивні, авторизовані дилерські 

правовідносини); 2) товарно-фінансової ознаки (ринок сільськогосподарської 

техніки, побутової електроніки, продовольчих товарів, косметики, паливно-

мастильних матеріалів, цінних паперів, фінансових послуг, валюти тощо); 

3) територіальності (регіональний, національний, міжнародний ринок). 

У підрозділі 2.2 «Характеристика складу дилерських правовідносин: 

суб’єкти, об’єкти, зміст» обґрунтовано, що суб’єктами дилерських 

правовідносин на товарному ринку можуть бути юридичні особи (приватної, 
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державної форми власності) та фізичні особи – підприємці. Суб’єктами 

дилерських правовідносин на товарному ринку є дилер (дистриб’ютор), 

виробник (постачальник, імпортер). 

Визначено, що дилери як суб’єкти дилерських правовідносин на ринку 

цінних паперів представлені в якості дилера та первинного дилера. Обґрунтована 

відмінність між статусом дилера та первинного дилера на фондовому ринку: 

кожний первинний дилер є дилером на фондовому ринку, однак не всі дилери 

можуть набути статус первинного дилера. 

Запропоновано підхід щодо розмежування суб’єктів та учасників 

дилерських правовідносин. Суб’єктами дилерських правовідносин можуть бути 

тільки суб’єкти господарювання – дилер та виробник. Учасниками є державні 

органи, органи місцевого самоврядування, споживачі, які вступають у 

правовідносини з дилером. Дилерські відносини можуть виникати між 

суб’єктами та учасниками дилерських відносин, але такі відносини не завжди є 

господарсько-правовими. 

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 прямо впливає на 

поведінку контрагентів, полягає в обов’язку виробника здійснити передачу 

визначеного договором майна дилеру на платній основі та обов’язку дилера 

здійснити перепродаж такого майна як товару. 

Встановлено, що єдиною підставою виникнення дилерських правовідносин 

як господарсько-виробничих правовідносин є такий юридичний факт як договір.  

У підрозділі 2.3 «Поняття, особливості та види договорів, що 

регулюють дилерську діяльність» визначено два юридичні способи 

регулювання дилерських правовідносин на договірному рівні: пряме 

регулювання за допомогою дилерського договору та опосередковане – за 

допомогою групи господарських договорів без прямого використання 

дилерського договору. Визначено поняття 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. Це свідчить про те, що дилерський договір є змішаним 

договором. Такий договір також є непоіменованим договором. 

Запропоновано визначення поняття договорів про розміщення товарів і 

послуг. 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) передача товару у 
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власність дилера; 5) регулює передачу окремих прав інтелектуальної власності; 

6) обумовлює територію здійснення підприємницької діяльності дилера; 

7) регулює відповідальність дилера та виробника перед кінцевими споживачами 

за неякісний товар; 8) визначає умови роздрібної реалізації. 

Обґрунтовано авторський висновок, що дилерський договір має спільні 

ознаки з інвестиційним договором: 1) довготривалий характер відносин сторін; 

2) передумова укладення договору – наявність інвестиційного проекту; 

3) здійснення інвестицій у формі вкладення грошей в майнові та інтелектуальні 

цінності; 4) комерційна зацікавленість та/або досягнення певного соціального 

ефекту; 5) регулювання інвестиційних операцій. 

Розділ 3 «Особливості здійснення дилерської діяльності на окремих 

ринках України» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Особливості здійснення дилерської діяльності на 

товарному ринку» обґрунтовано, що дистриб’юція – це форма дилерської 

діяльності, що здійснюється на товарному ринку. Доведено можливість 

використання терміна «дилерська діяльність на товарному ринку» як синоніма 

«дистриб’юції». Водночас некоректним є використання такого терміна як 

«офіційний дилер».  

Визначено види дилерської діяльності на товарному ринку: універсальна, 

спеціалізована, ексклюзивна, авторизована. 

Проаналізовано особливості дилерської діяльності авторизованих дилерів: 

1) здійснюється на підставі дилерського договору; 2) разом з дилерським 

договором використовується також правова конструкція договору комерційної 

концесії (франчайзингу); 3) передача дилеру прав інтелектуальної власності 

здійснюється з можливістю передачі цих прав третім особам; 4) здійснюється 

виплата роялті дилером на користь виробника за використання об’єктів прав 

інтелектуальної власності такого виробника; 5) дилер забезпечує представництво 

інтересів виробника на визначеній території; 6) діяльність авторизованого дилера 

завжди є ексклюзивною дилерською діяльністю. 

Запропоновано класифікацію дилерів за функціональним розподілом: 

1) дилери-продавці; 2) гарантійно-сервісні дилери; 3) дилери, які здійснюють 

навчання і сертифікацію. 

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. 

У підрозділі 3.2 «Особливості здійснення дилерської діяльності на 

фінансовому ринку» виокремлено особливості здійснення дилерської діяльності 

на ринку цінних паперів: 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 
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здійснення дилерської діяльності можна визначити приміщення фондової біржі); 

4) ліцензійний характер дилерської діяльності на фондовій біржі; 

5) обов’язковість участі дилера 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. 

Обґрунтовано позицію, відповідно до якої делегування повноважень від 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) до СРО є 

адміністративно-господарськими відносинами. 

Доведено, що первинна дилерська діяльність на фондовому ринку є 

ексклюзивною дилерською діяльністю. Виокремлено ознаки, які відрізняють 

первинного дилера від інших учасників ринку державних цінних паперів, а саме: 

1) суб’єкти – банки; 2) виключне право на первинний викуп державних цінних 

паперів; 3) особливі умови купівлі-продажу (знижена ціна) для первинного 

дилера; 4) маркетмейкерська діяльність первинного дилера; 5) рефінансова 

діяльність первинного дилера (викуп частини державного боргу, можливість 

отримання пільгових фінансових привілеїв від держави). 

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. Характерними ознаками такого виду 

господарської діяльності є її територіальність 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 діяльність дилінгових центрів на ринку Форекс може бути 

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

Розділ 4 «Зарубіжний досвід правового регулювання дилерської 

діяльності» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 4.1 «Правове регулювання дилерської діяльності в світі» 

проаналізовано особливості правового регулювання дилерської діяльності в 

державах, що входять до 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 (Білорусь), скандинавські держави тощо). 

У пункті 4.1.1 «Правове регулювання дилерської діяльності в державах 

романо-германської правової сім’ї» 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. Водночас 

законодавство Франції розглядає дилера як комерційного посередника, який 

здійснює дилерську діяльність від імені постачальника. 
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Запропоновано науковий 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. Здобула подальшого розвитку ідея виключної 

торговельної діяльності комерсанта в частині того, що дилер в будь-якому 

випадку здійснює підприємницьку діяльність, якщо ним не доведено 

некомерційний характер його дій. 

Вказані положення мають своїм підґрунтям розуміння дилера як торговця 

за законодавством Німеччини та презумпцію виключної комерційної діяльності 

комерсанта, яка втілена в законодавстві Франції. У випадку купівлі товару без 

мети його подальшого перепродажу дилер повинен довести ціль використання 

такого товару (наприклад, для забезпечення функціонування власних основних 

засобів). Зазначена концепція дістала розвитку при розробці пропозицій щодо 

удосконалення чинного законодавства України (Додаток 1). 

У пункті 4.1.2 «Правове регулювання дилерської діяльності в державах 

англо-американської правової сім’ї» досліджено позитивний досвід США, 

Великої Британії. 

Визначено, що характерним для вказаної правової сім’ї є відсутність 

чіткого розмежування між дилерською, агентською та брокерською діяльністю. 

Поширеним в законодавстві зазначених держав є використання такого поняття як 

«брокер-дилер» – вказаним терміном позначається суб’єкт, який виконує функції 

брокера та дилера одночасно. 

Виділено особливості правового регулювання дилерської діяльності в 

США, такими особливостями є: 1) ототожнення на рівні деяких штатів 

(Вісконсін, Гавайї) дилерства на товарному ринку з франчайзингом; 2) захист 

дилерів на федеральному і місцевому рівнях шляхом встановлення обмежень для 

виробників конкретної продукції здійснювати прямий продаж покупцям 

(споживачам); 3) відповідальність дилера та виробника за реалізований ними 

товар тісно пов’язана. 

Проаналізовано, визначені судовою практикою Великої Британії, істотні 

умови дилерського договору. Обґрунтовано необхідність імплементації в 

законодавство України положень законодавства США, Великої Британії в 

частині встановлення підвищеної відповідальності дилера перед кінцевими 

споживачами за реалізовані їм товари. 

У пункті 4.1.3 «Правове регулювання дилерської діяльності в державах 

змішаної правової сім’ї» розкрито позитивний досвід Білорусі в частині 

визначення на законодавчому рівні понять дилер, дистриб’ютор. 

Досліджено позитивний досвід Швейцарії щодо протидії офшоризації 

дилерської діяльності на фондовому ринку, на основі чого запропоновано в 

Україні встановити заборону на об’єднання матеріальних активів банка-дилера 

та його клієнтів. Обґрунтовано необхідність запровадження додаткових вимог 

для суб’єктів господарювання, створених за законодавством інших держав, щодо 
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можливості набуття статусу професійних учасників фондового ринку України за 

умови підтвердження кредитного рейтингу міжнародним рейтинговим 

агентством на рівні не нижче «B».  

У підрозділі 4.2 «Законодавство ЄС про дилерську діяльність в 

контексті євроінтеграції України» визначено, що дилерська діяльність в 

законодавстві ЄС тлумачиться як «вертикальна угода». 

Досліджено законодавчий поділ ЄС дилерів в секторі автотранспортних 

засобів на такі види: авторизований дистриб’ютор, незалежний дистриб’ютор, 

авторизований сервісний центр, незалежний сервісний центр. 

Доведено, що дилерська діяльність є засобом підтримання та/або протидії 

конкуренції як міжбрендової, так і внутрішньобрендової. Передача прав 

інтелектуальної власності дилеру під час здійснення дилерської діяльності на 

товарному ринку є складовою підтримання та/або протидії конкуренції. 

Запропоновано концепцію реформування законодавчого регулювання 

дилерської діяльності в Україні. Обґрунтовано необхідність заборонити 

виробникам, 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. Запропоновано зобов’язати виробників, 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. 

Пропонуємо внести зміни до ГК України, а саме – доповнити Главу 30 

ГК України параграфом 7: 

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, 
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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, 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. 

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. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках викладено найбільш важливі доктринальні та практичні 

результати, отримані у дисертації, сформульовано пропозиції з вдосконалення 

чинного господарського законодавства в цій частині, зокрема: 
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1. Дилери з економічної точки зору – посередники, у правовому розумінні 

– підприємці, які здійснюють господарсько-торговельну діяльність від власного 

імені та за власний рахунок. 

2. 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 фінансового 

ринку. 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. 

3. Дилерська діяльність – 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 допоміжну діяльність, 

спрямовану на забезпечення умов для його продажу шляхом надання 

відповідних послуг. 

4. Дилерська діяльність не є різновидом комісійної діяльності. Дилер 

набуває товари у власність, а до комісіонера право власності на товар не 

переходить. Комісійна діяльність є посередницькою діяльністю з точки зору 

права. 

5. Відмінність між агентською, брокерською та дилерською діяльністю 

полягає в тому, що: 1) агент – посередник, який здійснює підприємницьку 

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

представляє; 2) брокер діє на підставі договору доручення, здійснює пошук 

контрагентів для клієнта, надає комерційну інформацію про стан ринку, веде 

переговори, надає консультаційні послуги; 3) дилер – самостійний суб’єкт 

господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність від власного імені. 

6. Поділ форм здійснення дилерської діяльності залежно від підстави 

виникнення дилерських правовідносин: 1) договірна; 2) корпоративна; 

3) змішана. Обґрунтовано, що дилерські правовідносини – це, в першу чергу, 

врегульовані самими суб’єктами господарювання дилерські відносини.      

6. Об’єктом дилерських правовідносин є визначене договором майно, 

оскільки дилерські правовідносини на ринку товарів передбачають передачу у 

власність дилера товарів, а також окремих майнових і немайнових прав. 

7. Змістом дилерських правовідносин є сукупність взаємних прав і 

обов’язків дилера та суб’єкта (учасника) дилерських правовідносин, за яких 

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. 
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8. Дилерський договір – двостороння (багатостороння) угода суб’єктів 

господарювання, а саме – дилера та виробника (постачальника, імпортера), 

відповідно до якої 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, 

визначених цим договором. 

9. Дилерський договір виконує такі загальноправові функції: 1) боротьба з 

недобросовісною конкуренцією; 2) захист прав споживачів. 

10. Дилерська діяльність здійснюється як на товарному, так і на 

фінансовому ринках, на товарному ринку вона може іменуватися 

дистриб’юторською діяльністю. Первинна дилерська діяльність на фондовому 

ринку є ексклюзивною. 

11. Обґрунтовано можливість здійснення дилерської діяльності на ринку 

фінансових послуг, в тому числі на ринку Форекс. 

12. Розкрито позитивний досвід правового регулювання дилерської 

діяльності в таких державах: Німеччині, Франції, Великій Британії, США, 

Швейцарії, Білорусі. Запропоновано внести зміни до законодавства України, а 

саме: доповнити положеннями щодо правового регулювання дилерської 

діяльності ГК України, закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

«Про захист прав покупців сільськогосподарських машин».  
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АНОТАЦІЯ 

Орленко Б. М. Господарсько-правове регулювання дилерської 

діяльності в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою 

комплексному дослідженню правового регулювання дилерської діяльності.   

Доведено, що дилер набуває товари у власність від свого імені як суб’єкт 

підприємницької діяльності, а тому не є посередником з правової точки зору. 

Виділено ознаки дилерської діяльності та сформульовано визначення поняття 

дилерської діяльності. 

Здійснено структуризацію 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, технічній підтримці споживачів, наданні інших послуг. 

Розкрито поняття, особливості та структуру дилерських правовідносин. 

Розглянуто особливості та види договорів, що регулюють дилерську діяльність. 

Висвітлено форми здійснення дилерської діяльності на різних ринках.  

Узагальнено та систематизовано зарубіжний досвід правового регулювання 

дилерської діяльності. Сформульовано рекомендації, спрямовані на 
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вдосконалення положень господарського законодавства щодо регулювання 

дилерської діяльності в Україні. 

Ключові слова: дилер, дилерська діяльність, форми здійснення дилерської 

діяльності, первинний дилер, дистриб’ютор, підприємництво, торгівля. 

 

АННОТАЦИЯ 

Орленко Б. Н. Хозяйственно-правовое регулирование дилерской 

деятельности в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное 

право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной комплексному исследованию правового регулирования дилерской 

деятельности. Доказано, что дилер приобретает товары в собственность от своего 

имени как субъект предпринимательской деятельности, а потому не является 

посредником с правовой точки зрения. Выделены признаки дилерской 

деятельности и сформулировано определение понятия дилерской деятельности. 

Осуществлено структурирование содержания дилерской деятельности как 

хозяйственно-торговой деятельности на торговую и вспомогательную 

составляющие.  

Раскрыты понятие, особенности и структура дилерских правоотношений. 

Рассмотрены особенности и виды договоров, регулирующих дилерскую 

деятельность. Освещены формы осуществления дилерской деятельности на 

различных рынках. 

Обобщен и систематизирован зарубежный опыт правового регулирования 

дилерской деятельности. Сформулированы рекомендации, направленные на 

совершенствование положений законодательства по урегулированию дилерской 

деятельности в Украине. 

Ключевые слова: дилер, дилерская деятельность, формы осуществления 

дилерской деятельности, первичный дилер, дистрибьютор, 

предпринимательство, торговля. 
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On the right of manuscript. 

 Thesis to obtain the scientific degree of candidate of Science in speciality 

12.00.04 – Economic Law, Economic Procedural Law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

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

complex research of dealership activity legal regulation. Different forms of dealer 

activity are highlighted. The universal division of dealer activity forms by the criterion 
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of the dealer relations base are offered: 1) contractual (upon the dealership agreement, 

the agreement on cooperation agreement of commercial concession, distribution 

agreements, supplies, etc.); 2) corporative (creation of a group of companies (dealers) 

by general company with the one ultimate beneficial owner manufacturer); 3) mixed 

(combination of contractual and corporate forms elements). 

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

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

The difference between dealer activity and the legal intermediary is argumented. It is 

proved that in terms by the law approach dealer is not intermediarer, by at an economic 

point of view dealer is the intermediarer. 

The agreements regulating dealer operations are researched. The paper 

highlights, that  the distribution is a dealership form, which is carried out exclusively in 

the goods market. The place of dealer’s contract is outlined among the group of 

placement agreements. The paper implements an understanding of the dealer contract 

as a mixed agreement, which combines elements of the supply agreement and the 

contract for services. It is proved that legal entities (private, state-owned) and private 

entrepreneurs can be the subjects of the dealer relationships in the commodity 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) supporting component (expanding dealer network, service, 

technical support for consumers, representative activities, etc.). The paper reveals, that 

the dealership in the goods market takes the following types: universal, specialized, 

exclusive, authorized. 

The correlation between the dealership and 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 at the financial markets. The specific dealer activities in the securities 

market and in the financial services market are distinguished. The primary dealer 

activity and dealer activity are compared. The distinct understanding of the dealer as 

the subject of commercial, civil and tax law relations is made. 

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 and the normative acts is compared. 

The drafts of changes to the legislation of Ukraine are suggested. 

Keywords: dealer, dealership, the dealer activity forms, dealer’s contract, 

primary dealer, distributor, broker, goods market, financial market. 


