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Договір франчайзингу є широко застосовуваним методом просування товарів і послуг у всьому
світі. Укладаючи договір франчайзингу, франчайзер дозволяє франчайзі відкрити магазин,
кав'ярню чи готель під його іменем, торговельною маркою, знаком тощо. Магазин чи кав'ярня є
власністю франчайзі, власне бізнес належить франчайзі; проте цей бізнес ведеться у площині
правил, установлених франчайзером. Поширеність франчайзингу в світі пов'язана з низкою
переваг як для франчайзера, так і для франчайзі. Зокрема, перший отримує можливість
експансії нових ринків без залучення інвестицій, а також суттєве збільшення обороту товарів і
значні роялті, тоді як другий – доступ до перевіреної бізнес-моделі, використання якої хоч і не
гарантує стовідсоткового успіху, але однозначно "застрахує" бізнес франчайзі від багатьох
грубих помилок.

Україна також не є винятком. У нас, зокрема, розвивається франчайзинг, причому як місцевий
(Pizza Celentano Ristorante, Львівська майстерня шоколаду, Еко-лавка, Mafia тощо), так і
міжнародний (наприклад, M&S, KFC, Mothercare, Yves Roscher тощо). Разом з цим на сьогодні
в Україні відсутні дуже багато всесвітньо відомих франшиз. Не потрібно далеко ходити –
відома мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's не має жодного франчайзингового
проекту в Україні. Спробуємо розібратися, з чим це пов'язано.

"Якісне" правове регулювання франчайзингу в Україні

Як відомо, договір франчайзингу регулюється положеннями Цивільного та Господарського
кодексів України. Ні для кого не секрет, що деякі питання цими актами регулюються по-
різному. При цьому варто наголосити, що навіть у разі регулювання договору іноземним правом
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обов'язкові вимоги українського законодавства повинні бути враховані (якщо відповідний
контракт виконуватиметься на території України). До уваги варто брати не тільки норми
Цивільного, а й Господарського кодексу. Як зазначено господарським судом м. Києва у справі
№ 910/12804/13, що стосувалася дійсності договору франчайзингу, "оскільки між сторонами по
справі склалися господарські правовідносини, то до них слід застосовувати положення
Господарського кодексу як спеціального акту законодавства, що регулює правовідносини у
господарській сфері".

Окрім зазначених проблем, і Цивільний, і Господарський кодекси, з одного боку, містять низку
положень, які часто вводять у ступор навіть досвідчених іноземних франчайзерів, які вже
побували не в одній іноземній юрисдикції і багато чого бачили; з іншого боку – не містять певні
важливі положення (див. детально нижче). Ситуація додатково погіршується тим, що в Україні
відсутня усталена судова практика, яка б давала відповіді на відкриті питання.

Переддоговірне розкриття інформації (pre-contractual disclosure)

Обов'язкове переддоговірне розкриття детальної інформації про франшизу стало неодмінним
атрибутом франчайзингу в багатьох країнах світу, наприклад, у США, Італії тощо, причому в
різних країнах існують обов'язкові вимоги щодо строку, формату, змісту розкриття інформації
(іноді це може бути документ більш як 100 сторінок). Більше того, в окремих країнах порушення
обов'язкових вимог тягне за собою визнання договору франчайзингу недійсним, а також право
франчайзі на відшкодування усіх завданих збитків.

В Україні подібна вимога відсутня, що на практиці може негативно впливати на франчайзі
("слабка" сторона договору), який може придбати франшизу під впливом неправдивої
інформації. Разом з цим, на нашу думку, не варто забувати, що в Україні недійсними можуть
бути визнані договори, укладені під впливом помилки чи обману, не кажучи вже про постулати
цивільного права – принципи справедливості, добросовісності та розумності. Тож ми б не
радили франчайзерам аж занадто зловживати своїми правами та вводити потенційних
франчайзі в оману.

Тестування франшизи

У світі франчайзинг насамперед асоціюється з передачею саме успішних бізнес-моделей
(зрозуміло, що ніхто не захоче купувати збитковий бізнес). Тож виникає цілком закономірне
питання з приводу того, чи потрібно тестувати франшизу перед її продажем. Слід зазначити,
що в світі існують різні підходи до врегулювання цього питання. Наприклад, у США відсутні
подібні вимоги, але за рахунок обов'язкового правила щодо переддоговірного розкриття
інформації франчайзі знатиме, що франшиза нова / не апробована, під час прийняття рішення
про співпрацю. Є країни, наприклад Італія, Великобританія, де тестування франшизи
передбачено в законодавстві або в кодексах етики франчайзингу з різним рівнем деталізації.

Знову ж таки, український законодавець оминув це питання, залишивши його на розсуд сторін
договору франчайзингу. Однак, на нашу думку, франчайзерам треба пам'ятати, що згідно із
законодавством України предметом договору франчайзингу є, зокрема, комерційний досвід,
ділова репутація, постійна технічна підтримка франчайзі. Все це опосередковано підтверджує,
що в Україні все-таки потрібно передавати апробовані на практиці франшизи.

Торговельна марка – серце франчайзингу

Безперечно, ключовим у відносинах франчайзингу є передача торговельної марки. Як показує
наш досвід, як правило, і іноземні, і українські франчайзери та франчайзі дуже часто ігнорують
такі важливі аспекти, що надалі можуть призвести до порушення їхніх прав інтелектуальної

https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2017_07_19&
https://ligazakon.net/document/view/T030436?ed=2017_08_02&
https://ligazakon.net/document/view/SO13200?ed=2013_08_09&
https://ligazakon.net/document/view/T030435?ed=2017_07_19&
https://ligazakon.net/document/view/T030436?ed=2017_08_02&


власності в Україні:

• Договори франчайзингу (додатки до них) передбачають передачу торговельних марок, які не
зареєстровані в Україні за національною та/або міжнародною процедурою, або взагалі не
містять переліку торговельних марок, що передаються. Разом з цим відповідно до
законодавства України, якщо об'єкти інтелектуальної власності підлягають обов'язковій
реєстрації, вони можуть передаватися виключно після такої реєстрації.

• Договори франчайзингу не визначають способи використання та права на торговельну марку,
які передаються франчайзі. При цьому, як передбачено Цивільним кодексом, переданими
вважаються тільки ті способи та права, які чітко визначені в договорі франчайзингу.

• Ще одним положенням, що нерідко зустрічається у стандартних міжнародних договорах
франчайзингу, є автоматичне безоплатне право франчайзера на всі вдосконалення об'єктів
права інтелектуальної власності, розроблені франчайзі під час використання франшизи. Варто
зазначити, що такі положення є невиконуваними в Україні з огляду на чинне регулювання
передачі прав інтелектуальної власності.

Усі вищезазначені й інші недоліки договорів франчайзингу в частині передачі прав на
торговельні марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності можуть призводити на
практиці до негативних наслідків, зокрема: неможливість належного захисту прав
інтелектуальної власності від незаконного використання третіми особами; конфлікти з
податковою, яка не дуже "полюбляє" сплату роялті за незареєстровані належним чином
торговельні марки, тощо.

Ще одним важливим моментом для франчайзерів є те, що в Україні потрібно бути досить
обережними зі зміною торговельних марок чи інших об'єктів права інтелектуальної власності
під час дії договору франчайзингу. Річ у тім, що законодавство України прямо передбачає, що в
разі зміни торговельної марки чи іншого позначення франчайзера, що є предметом договору
франчайзингу, франчайзі має право на розірвання договору та відшкодування збитків або
право вимагати зменшення належної оплати в разі продовження чинності договору. Наскільки
нам відомо, на сьогодні судова практика з цього питання відсутня, а тому неможливо
однозначно зробити висновок про те, чи це імперативна норма і як вона повинна
реалізовуватися на практиці.

Правила валютного контролю – головний біль іноземних
франчайзерів і франчайзі

Особливу увагу під час розробки договору франчайзингу необхідно приділити питанню
здійснення платежів і валютному контролю. Зокрема, українське законодавство забороняє
платежі в іноземній валюті між резидентами. Таким чином, валютний контроль застосовується
тільки в межах міжнародних франчайзингових договорів до платежів між резидентами України
та іноземними юридичними особами. Відповідно до чинного законодавства України в разі
експорту товарів або послуг на основі відстрочення платежу доходи резидентів України в
іноземній валюті зараховуються на їх банківські рахунки не пізніше ніж через 180 днів від:

• дати митного оформлення продукції (дата експортної митної декларації); або

• дати акта виконання робіт (надання послуг), підписаного обома сторонами.

Практично те саме правило поширюється на імпорт товарів і послуг українським суб'єктом на
основі передоплати: митне оформлення таких товарів (підписання акта виконання робіт чи
надання послуг) має бути здійснене не пізніше 180 днів з дати здійснення передоплати. І все
було б не так погано з відповідним правилом 180 днів, якби Національний банк України
постійно не скорочував відповідні строки розрахунків (ще зовсім нещодавно у нас було
правило 90 днів).
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У разі порушення строків розрахунків в іноземній валюті при експорті або імпорті на резидентів
України накладається штраф у розмірі 0,3 % від вартості боргу або неодержаного товару/
роботи/послуги за кожний день прострочення. Такий штраф стягується Державною фіскальною
службою України та застосовується до резидента автоматично, навіть якщо строк здійснення
платежу в іноземній валюті було порушено його іноземним контрагентом. Фінальна сума
штрафу не може перевищувати суму боргу.

Слід зазначити, що в деяких випадках (останнім часом майже в усіх) Державна фіскальна
служби України на власний розсуд може підготувати і подати клопотання до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України про застосування спеціальних санкцій (у формі
індивідуального режиму ліцензування чи навіть тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності) стосовно резидентів і нерезидентів за порушення строків розрахунків в іноземній
валюті. Зважаючи на "транспарентність" застосування зазначеного механізму регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, застосування санкцій може стати дуже неприємним
сюрпризом як для франчайзера, так і для франчайзі.

Здійснення платежів: чи потрібне детальне регулювання?

На практиці ми досить часто зустрічаємо такі "помилки":

• платежі здійснюються не на користь франчайзера – сторони договору, а на користь третіх
осіб (як правило, це компанії однієї групи, відібрані постачальники тощо);

• договір франчайзингу може взагалі не передбачати вичерпний (та навіть хоч якийсь) перелік
платежів та порядок їх здійснення (у тому числі ставку, базу для нарахування, строки оплат
тощо);

• досить часто сторони відмовляються від підписання актів виконаних робіт / наданих послуг
тощо.

На практиці подібна ситуація дуже часто призводить до неможливості здійснення франчайзі
виплат на користь франчайзера, адже банки не дозволяють закуповувати іноземну валюту для
розрахунків за відсутності договорів, актів тощо. Також відсутність базових первинних
документів може призвести до конфліктів з податковою, яка буде ставити під сумнів
здійснення платежів за ненадані послуги чи неіснуючим контрагентам, а також самими
сторонами. Так, наприклад, підписані акти виконаних робіт за договором можуть слугувати
доказом виконання договору в разі спору в суді (як це було зазначено апеляційними судами у
спорах щодо дійсності договору франчайзингу у справах № 5027/749/2012 та № 910/12804/13).

Припинення дії договору

Насамкінець, при розробці договору франчайзингу необхідно добре продумати всі умови щодо
припинення його дії. Як передбачено законодавством України, договір може бути припинений:
(1) за згодою обох сторін; (2) в односторонньому порядку, якщо відповідне право передбачене
договором або законом; та (3) за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у випадках,
передбачених у договорі або законі.

Так, наприклад, відповідно до українського законодавства на вимогу однієї зі сторін договір
може бути розірваний у двох випадках: (1) істотне порушення умов договору та (2) істотна
зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

Щодо першого винятку, то згідно із загальним правилом "істотним" є таке порушення стороною
договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється
того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Проте ні українське законодавство, ні
судова практика не надають роз'яснення, що становить "істотне" порушення умов договору
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франчайзингу. Згідно з нашим розумінням це може бути порушення вимог щодо використання
торговельної марки, порушення строків щодо здійснення платежів тощо.

Так само в законодавстві України містяться загальні критерії щодо "істотної зміни обставин",
які можуть слугувати підставою для розірвання договору франчайзингу. За відсутності судової
практики саме щодо договорів франчайзингу дуже складно спрогнозувати, що може бути
такими істотними обставинами. Разом з цим аналіз судової практики в інших сферах свідчить,
що в цьому випадку, наприклад, мова може йти про скасування ліцензії, що є обов'язковою для
здійснення певної діяльності, тощо.

Крім того, чинне законодавство передбачає ряд спеціальних вимог, коли договір франчайзингу
може бути розірвано (наприклад, зміна торговельної марки; припинення права франчайзера на
торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним
правом; оголошення франчайзера або франчайзі банкрутом).

Замість висновку

Список проблемних питань, що не врегульовані на рівні національного законодавства, можна
продовжувати (це і питання відсутності регулювання електронної комерції у сфері
франчайзингу, і заборона регулювання мінімальних/максимальних цін з боку франчайзера,
заборона встановлення обмежень щодо кола потенційних споживачів тощо). Відповідно, для
того щоб франчайзинг з усіма його перевагами ефективно запрацював в Україні, потрібна
докорінна зміна чинного законодавства. І в цьому випадку не варто вигадувати велосипед, а
перейняти передові підходи в країнах, де франчайзинг добре розвинений.
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