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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Економічна нестабільність в Україні стала рушієм пошуку нових інноваційних форм ведення бізнесу для підприємницького
сектору та фінансово-кредитних установ. Зокрема, в
національній економіці досить активно розвивається франчайзинг, як один із найбільш перспективних видів бізнесу. Інтерес до франчайзингу як ефективної моделі розвитку малого бізнесу в останні
роки істотно зріс. Ефективність цієї форми ведення
бізнесу полягає у тому, що франчайзинг – надійний
спосіб зменшення операційних ризиків, а також
збільшення тривалості життєвого циклу компанії.
Франчайзинг (franchising, пільгове підприємництво,
комерційна концесія) – форма тривалого ділового
співробітництва, в процесі якого велика компанія –
франчайзер (правовласник) надає маловідомій компанії – франчайзі (користувачеві) ліцензію (франшизу) на виробництво продукції, торгівлю товарами
або надання послуг під торгівельною маркою правовласника на обмеженій території на термін і умовах,
визначених франчайзинговим договором. Для того
щоб отримати зазначені права, франчайзі робить
первісний внесок франчайзеру, а потім виплачує
щомісячні внески. Франчайзі, який не має досвіду в
даній сфері, все одно може вести бізнес вдало за допомогою франчайзингового пакету. International
Franchise Association (IFA) виділяє 70 галузей економіки, в яких можна використовувати методи франчайзингу. Франчайзингові взаємовідносини вигідні
як для франчайзі, який зацікавлений у максимальних обсягах продажу при мінімальних витратах, так
і для франчайзера, який зосереджений на конкурентній боротьбі.
Аналіз останніх досліджень. За останнє десятиліття франчайзинг став предметом багатьох досліджень та публікацій. Економічні аспекти наукового забезпечення франчайзингу відображено у роботах В. Ляшенка [1], О. Суковатого [2], О. Корольчука [3], С. Махнуши [4] та інших. В них розкрито
суть франчайзингу як прогресивної форми ведення
бізнесу, його основні різновиди, структуру, можливі
ризики застосування тощо.
Метою статті є визначення ключових проблем
регулювання франчайзингових відносин в Україні в
сучасних умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
основі поширення популярності франчайзингу є такі

чинники: 1) купуючи бізнес, франчайзі отримує
майже абсолютну підтримку з боку франчайзера –
напрацьовані технології, рекламу, бренд і низку
послуг, які надаються відповідно до умов певної
франшизи. Франчайзі отримує інформацію, що допомагає знайти місце розташування підприємства,
сформувати його стиль і забезпечити та проконтролювати функціонування. Завдяки отриманим уже
основам, що здобув франчайзер, покупець знижує
ризик провалу на початковій стадії свого проекту;
2) франчайзеру така угода дає інвестиції, необхідні
для розвитку, регіони для роботи через поширення
бренду, а також створює стійкий ринок із певними
складностями для конкурентів [5]. Нині франчайзинг зарекомендував себе як один із найоптимальніших способів ведення підприємницької діяльності.
Ефективність цієї форми ведення бізнесу полягає у
тому, що франчайзинг – надійний спосіб зменшення
операційних ризиків, а також збільшення тривалості
життєвого циклу компанії. Згідно зі статистичними
даними Міжнародної асоціації франчайзингу, середня рентабельність інвестицій за перші 10 років роботи для звичайних незалежних підприємств становить близько 300%. Для компаній, які працюють у
межах франшизи, – 600%. Із усіх створюваних у
світі незалежних компаній на протязі трьох років у
середньому близько 90% закінчують своє існування,
тоді як для франчайзингових компаній частка банкрутів у перші три роки становить менше 10% [5]. За
даними вітчизняної статистики, 77% усіх підприємств в Україні припиняють свою діяльність після
семи років роботи на ринку, після 10 років тільки
18% продовжують працювати, тоді як тільки 8% підприємств, які працюють за договором франчайзингу, залишають ринок через п’ять років роботи
і 90% утримують свої позиції після 10 років існування на ринку [6]. Найбільше франчайзингові відносини розвинені у США і застосовуються як мінімум у 65 сферах: готельному та туристичному бізнесі, громадському харчуванні, автосервісі та
оренди машин, постачанні в різних галузях (служба
логістичних послуг), будівництві, мережі хімчисток,
салонах краси, продажу товарів по каталогах, медичних, страхових, бухгалтерських (аудиторських),
фінансових послугах, фармацевтиці, оптиці, торгівлі тощо. У Великобританії на основі франшизи працюють у 46 сферах бізнесу, з яких виділяють 38 до60
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раціонального методу його заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я, передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у екстремальних
і шкідливих умовах. Тому так важливо зосередитися
на прискоренні розвитку франчайзингу.
На сьогодні в Україні побудова франчайзингової системи є вигідною як для франчайзера, так і для
франчайзі. Вітчизняним підприємствам франчайзинг вигідний насамперед, як можливість уникнути
необхідності створення власних збутових мереж.
Вигода для франчайзі – можливість для підприємців-початківців розвивати конкурентоспроможний
бізнес із використанням вже відомої торгової марки.
Окрім того, франчайзинг охоплює доволі обмежене
коло галузей промисловості, що дає можливість
франчайзі освоювати нові сфери діяльності і, таким
чином, розширювати межі поширення франчайзингових систем у вітчизняній економіці [1]. Важливо
відзначити, що однією з особливостей українського
ринку франчайзингу є те, що на ньому переважають
мережі вітчизняного походження. Насамперед, це
пов’язано з тим, що від вітчизняних підприємств вимагається мінімальна адаптація до умов ринку, що
значно спрощує вихід на нього. Ще однією особливістю вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на
відміну від країн Європи, в Україні франчайзинг
значного поширення набув у сфері торгівлі.
За результатами дослідження, варто відзначити, що франчайзинг здобув найбільшу популярність та розповсюдження в США. У США – 80%
працює за франчайзингових умов, в Європі – 67%, в
Україні – 23% працює за франчайзингових умов
(рис. 1) [11].
Серед всіх франшиз, представлених на українському ринку, близько 40% припадає на пропозиції
в ресторанному бізнесі. Інтерес до розвитку бізнесу
по франшизі зростає: в 2015 р. близько 30% ресторанів в Україні представляли собою власні точки,
тоді як у 2016 р. цей показник знизився до 17%. У
2016 р. на ринку України було близько 60 пропозицій франшиз в сфері громадського харчування, а у
2017 р. за дослідженнями Poster, на ринку налічується вже близько 80 пропозицій при цьому обороти
цього ринку становлять 52 млрд грн на рік [12]. На
рис. 2 і 3 представлено динаміку кількості франчайзерів в Україні протягом 2001-2016 рр. та відсоток
фірм, що працюють по франчайзингу у світі у різних
сферах за 2017 р.
Оборот вітчизняного ринку громадського харчування в 2016 р. склав 2,5 млрд. дол. США, в
2015 р. – 2,3 млрд. дол. Зросла загальна кількість
франшиз в Україні: в 2016 р., за даними Franshise
Group, з’явилася вже 461 франшиза, зараз, як повідомляє Poster, показник виріс до 550, з яких активно
працюють лише 20% [6]. У 2017 р. кількість запитів
на покупку франшизи зросла вдвічі, українці готові
вкладати в бізнес до 50000 дол. [13].

даткових секторів [5]. В Україні лідерами у сфері
франчайзингового бізнесу є підприємства роздрібної торгівлі товарами і послугами, ресторани швидкого харчування і бізнес-послуги. У 2016 р. сфера
роздрібної торгівлі товарами і послугами, що розвивається за франчайзингом, становить 34% від загальної кількості франчайзингових підприємств [7].
Аналізуючи досвід країн з високорозвиненою
економікою, можна стверджувати, що франчайзинг
є дієвим інструментом, що забезпечує розвиток малого і середнього бізнесу, а це, в свою чергу, позитивно впливає на розвиток економіки країни загалом. Серед європейських країн лідируючі позиції
завдяки розповсюдженню франчайзингу займає
Франція (45% всього європейського франчайзингового ринку) – понад 1900 франчайзерів і 71508 франчайзі, річний оборот становить 55,1 млрд євро [8].
Особливістю французького франчайзингового ринку є те, що він не є привабливим для виходу на нього
іноземних франчайзингових систем, оскільки у
Франції встановлюють трудомісткий порядок оформлення франшиз. Ситуація на ринку Німеччини
сприяє розвитку іноземних франшиз, де в 2016 р. налічується 1300 франчайзингових мереж і 118000
франчайзі, річний оборот 92 млрд євро і більше ніж
686000 зайнятих фахівців. Такі французькі бренди
як Yves Rocher, Kookai, Promod, Pimkie вже довгий
час розвиваються на німецькому ринку. У відсотковому співвідношенні 50% всього ринку франчайзингу Німеччини займають послуги, 21% – ресторани і готелі, 29% займає торгівля. Великобританія
займає в Європі 3 місце за кількістю франчайзингових мереж. Там налічується приблизно 1089 франчайзерів і 44200 франчайзі з річним обсягом продажів в 17,2 млрд євро, і більш 621000 зайнятих фахівців [9]. Перші підприємства на умовах франчайзингу в Україні почали працювати в 1993 р. у рамках
міжнародної інформаційної системи «Компас» (Нідерланди). Як результат у 1999 р. у Києві було відкрито перше вітчизняне франчайзингове підприємство ресторанного господарства – піцерію Pizza
Celentano [10].
Відтак для малих підприємств франчайзинг надає в розпорядження стабільний дохідний бізнес,
для відомих фірм і компаній – можливість розширити та закріпити свої позиції на ринку. В Україні
лідерами у сфері франчайзингового бізнесу є підприємства роздрібної торгівлі товарами і послугами,
ресторани швидкого харчування і бізнес-послуги. У
2016 р. сфера роздрібної торгівлі товарами і послугами, що розвивається за франчайзингом, становить
34% від загальної кількості франчайзингових підприємств [10]. Франчайзинговий ринок надає великі
переваги для економіки України. Він може стати початком для розвитку дрібних і спільних підприємств, які займатимуться інноваційною діяльністю.
Крім того, доцільним є розвиток франчайзингу у
сфері послуг, пов'язаних з обстеженням технологічного обладнання на виробництві, вибором найбільш
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Рис. 1. Підприємства які працюють за франчайзингових умов у різних регіонах у 2017 р.
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Рис. 2. Динаміка кількості франчайзерів в Україні протягом 2001-2016 рр.
[сформовано автором на основі джерела 13]
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Рис. 3. Відсоток фірм, що працюють по франчайзингу у світі, у різних сферах за 2017 р.
[сформовано автором на основі джерела 13]
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Франчайзинговий ринок надає великі переваги
для економіки України. Він може стати початком
для розвитку дрібних і спільних підприємств, які займатимуться інноваційною діяльністю. Крім того,
доцільним є розвиток франчайзингу у сфері послуг,
пов'язаних з обстеженням технологічного обладнання на виробництві, вибором найбільш раціональ-

ного методу його заміни, особливо модернізації; суспільно необхідна галузь охорони здоров'я, передусім надання допомоги у зонах екологічних катастроф та при роботі у екстремальних і шкідливих
умовах. Тому так важливо зосередитися на прискоренні розвитку франчайзингу. В таблиці проілюстровано основні переваги і недоліки франчайзингу в
Україні.

Таблиця
Основні переваги і недоліки франчайзингу в Україні
[сформовано автором на основі джерела 16]
Переваги франчайзингу
Недоліки франчайзингу
Швидкий та економний розвиток своєї мережі
Складність процедури кредитування малих підприємств
Спрощення управлінської процедури
Незахищеність українських франчайзі у франчайзинговій співпраці з іноземними представниками
Спрощений процес виходу на нові ринки
Брак знань у підприємців щодо можливостей такого способу ведення бізнесу
Впізнаваність товарного знаку
Значне обмеження розвитку малого бізнесу податковими нормами
Додатковий дохід
Недосконалість нормативно-законодавчої бази,
стосовно франчайзингових відносин
– створити спеціальний орган моніторингу розвитку франчайзингу в Україні для упорядкування
правової бази франчайзингових відносин;
– створити на державному рівні систему податкових пільг для франчайзі переважно на початковому етапі розвитку франчайзингової діяльності.
Висновки. Отже, для успішного розвитку системи франчайзингу в Україні існують об'єктивні
передумови. У сфері українського бізнесу чимало
компаній функціонує на підставі франшизи, з’являються різноманітні ідеї та проекти, які можуть бути
реалізовані за допомогою даного способу ведення
бізнесу. Стимулювання франчайзингу з боку держави дасть змогу створювати нові робочі місця,
сприятиме розробці нових ідей, технологій та методів ведення малого бізнесу, ефективному державному впливу на розвиток різних видів діяльності в
цілому, а також допоможе залучити значні іноземні
та внутрішні інвестиції у розвиток національної економіки. Але для того, щоб прогнози здійснилися, потрібно забезпечити певні умови, а саме: здійснення
державної фінансово-кредитної допомоги, утворення системи податкових пільг для франчайзі, мережі навчально-консультаційних структур для допомоги кращого освоєння цього виду бізнесу, надання
можливості застосування франчайзі спрощеного
бухгалтерського обліку.

Розвиток франчайзингу в Україні значно гальмується такими проблемами:
1. Фінансово-кредитного характеру (складність
процедури кредитування малих підприємств).
2. Незахищеність українських франчайзі у
франчайзинговій співпраці з іноземними представниками.
3. Брак знань у підприємців щодо можливостей
такого способу ведення бізнесу, як франчайзинг.
4. Значне обмеження розвитку малого бізнесу
податковими нормами, внаслідок чого підприємці
змушені шукати "обхідні шляхи" у здійсненні
паушального платежу та роялті.
5. Недосконалість
нормативно-законодавчої
бази, стосовно франчайзингових відносин.
Таким чином, на даний момент в Україні відсутнє спеціальне законодавство, що регулює функціонування франчайзингової моделі бізнесу, проте
франчайзингові відносини набувають все більшої
популярності та охоплюють такі сфери бізнесу, як
громадське харчування, послуги, будівництво, роздрібна торгівля тощо. Для розв'язання цих проблем
слід вжити ряд заходів:
– зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України, в якому передбачити всі юридичні аспекти відносин сторін і розвитку українського франчайзингу, які відповідали б міжнародним вимогам;
– надати доступне кредитування для тих, хто
бажає розвивати власну франчайзингову мережу;
– розробити програми підготовки спеціалістів
для здійснення бізнесу у формі франчайзингу шляхом створення навчально-консультаційних центрів з
франчайзингу;
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вання франчайзингу з боку держави дасть змогу створювати нові робочі місця, сприятиме розробці нових
ідей, технологій та методів ведення малого бізнесу,
ефективному державному впливу на розвиток різних
видів діяльності в цілому, а також допоможе залучити
значні іноземні та внутрішні інвестиції у розвиток національної економіки.
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзі, франчайзинговий ринок, франчайзингові відносини, торгова марка.
Мишура В. Б., Буйлова Е. А., Запрудская Е. Ю.
Франчайзинг как особая форма организации бизнеса в Украине
В статье осуществлен анализ франчайзингового
рынка Украины в современных условиях хозяйствования. Определены перспективы развития и предложены
пути повышения эффективности франчайзинговых отношений в Украине. Выделены основные проблемы
функционирования франчайзинговых отношений в
контексте современного развития отечественной экономики и предложен ряд мероприятий по их решению.
Доказано, что стимулирование франчайзинга со стороны государства даст возможность создавать новые
рабочие места, будет оказывать содействие разработке
новых идей, технологий и методов ведения малого бизнеса, эффективному государственному влиянию на
развитие различных видов деятельности в целом, а
также поможет привлечь значительные иностранные и
внутренние инвестиции в развитие национальной экономики.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, франчайзинговый рынок, франчайзинговые отношения, торговая марка.
Mishura V., Buylova E., Zaprudskaya E. Franchising as a special form of business organization in
Ukraine
The article analyzes the franchise market of Ukraine
in the current economic conditions. The development prospects are determined and the ways of increasing the efficiency of franchising relations in Ukraine are proposed.
The main problems of the functioning of franchising relations in the context of the modern development of the domestic economy are highlighted and a number of measures
to solve them are proposed. It has been proven that stimulating franchising by the state will provide an opportunity
to create new jobs, assist in the development of new ideas,
technologies and methods for running small businesses, effective government influence on the development of various types of activities in general, as well as help attract significant foreign and domestic investment in development
of the national economy.
Keywords: franchise, franchise, franchiser, franchisee, franchise market, franchise relations, brand.

Мішура В. Б., Буйлова К. О., Запрудська О. Ю.
Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
в Україні
У статті здійснено аналіз франчайзингового ринку України в сучасних умовах господарювання. Визначено перспективи розвитку та запропоновано шляхи
підвищення ефективності франчайзингових відносин в
Україні. Виділено основні проблеми функціонування
франчайзингових відносин у контексті сучасного розвитку вітчизняної економіки та запропоновано низку
заходів щодо їх розв’язання. Доведено, що стимулю-
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