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Договір комерційної концесії

В Україні на підставі договору комерційної концесії  з’явилися та діють, такі торгові
марки:  "Макдональдс",  "Піца-хат",  "Білла",  "1С",  "Лукойл-Україна",  "ТНК-Україна",
"Кодак", "Кока-кола", "Пепсі", "Фанта" та інші.

Згідно з ч. 1 ст. 1115 Цивільного кодексу України договір комерційної концесії  - це
договір,  відповідно до якого 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.

Договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми
приведе до недійсності договору (ст. 1118 ЦК України, ст. 367 ГК України).

Предметом договору комерційної концесії є право на використання:
1) об'єктів  права інтелектуальної  власності  (комерційних найменувань,  торговельних

марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 
2) комерційного досвіду; 



3) ділової репутації.
Основним зобов'язанням, що визначає особливості договору, є надання користувачеві

комплексу  виключних  прав  на  використання  об'єктів  інтелектуальної  власності,  що  дає
підстави розглядати цей договір як різновид ліцензійних договорів.

Сторонами  договору комерційної  концесії  є  правоволоділець  та  користувач,  які
володіють взаємними обов’язками.

Правоволоділець зобов’язаний:
1)  передати  користувачеві  технічну  та  комерційну  документацію  і  надати  іншу

інформацію,  необхідну  для  здійснення  прав,  наданих  йому  за  договором  комерційної
концесії,  а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із
здійсненням цих прав;

2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи
сприяння  у  навчанні  та  підвищенні  кваліфікації  працівників,  якщо  інше  не  встановлено
договором комерційної концесії;

3)  контролювати  якість  товарів  (робіт,  послуг),  що  виробляються  (виконуються,
надаються)  користувачем  на  підставі  договору  комерційної  концесії,   якщо  інше  не
встановлено договором комерційної концесії (ст. 1120 ЦК України).

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за
договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним
у договорі способом;

2)  забезпечити  відповідність  якості  товарів  (робіт,  послуг),  що  виробляються
(виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних
товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення
відповідності  характеру,  способів  та  умов  використання  комплексу  наданих  прав
використанню цих прав правоволодільцем;

4)  надавати  покупцям  (замовникам)  додаткові  послуги,  на  які  вони  могли  б
розраховувати,  купуючи  (замовляючи)  товари  (роботи,  послуги)  безпосередньо  у
правоволодільця;

5)  інформувати  покупців  (замовників)  найбільш  очевидним  для  них  способом  про
використання  ним торговельної  марки та  інших позначень  правоволодільця за договором
комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього
конфіденційну інформацію (ст. 1121 ЦК України).

Укладення  договору  комерційної  концесії  має  на  меті  створення  господарських
комплексів  (турагенцій,  туроператорів,  магазинів,  ресторанів,  готелів  та  ін.),  розширення
мережі ринків збуту товарів і послуг під фірмою правовласника. 

На  сьогодні  сфера  застосування  комерційної  концесії  охоплює  різноманітні  види
бізнесу.  Прикладом  відчужуваних  прав  може  бути  право  на  обслуговування  клієнтів  з
використанням реклами і торгової марки фірми (у системі кафе „Макдональдс" чи в системі
фірмових магазинів „Adidas Sport"); право на продаж товарів певного виду як, наприклад, в
автомобільній  промисловості.  Це,  нарешті,  може  бути  право  на  виробництво  товарів
особливої конструкції чи технології, розроблених фірмою - правоволодільцем.


