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Стаття присвячена особливостям розвитку франчайзингу в Україні за останні роки. 
Розглянуто різні аспекти франчайзингу як способу входження у бізнес, його позитивні 
та негативні сторони. Наведено статистику розвитку мереж франчайзингу як в Україні, 
так і закордоном. 
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, бізнес, підприємство. 

 

Статья посвящена особенностям развития франчайзинга в Украине за последние годы. 
Рассмотрены различные аспекты франчайзинга как способа вхождения в бизнес, его 
положительные и отрицательные стороны. Приведена статистика развития сетей 
франчайзинга как в Украине, так и за рубежом. 
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, бизнес, предприятие. 

 
The article is devoted to the peculiarities of franchising in Ukraine in recent years. The 
different aspects of franchising as a way of entering the business, its positive and negative 
sides. The statistics of development of franchising networks both in Ukraine and abroad are 
given. 
Keywords: franchising, franchise, business, enterprise. 

 
Франчайзинг досить історично та міцно закріпився у розвинених країнах світу під 

впливом факторів та потреб економічного розвитку. Франчайзинг – це підприємницька 

діяльність, згідно з якою на договірній основі одна сторона передає іншій стороні за 

нагороду право використання: знаку для товарів і послуг, фірмове найменування, послуги і 

виробництва товарів, технологічного процесу, спеціалізованого обладнання.  

Франчайзинг для нашої економіки є досить актуальним, адже він є відносно новим 

явищем, у той час як у розвинутих країнах світу він практикується досить давно як спосіб 

забезпечення потреб країни в різних послугах, то в Україні лише починають практикувати 

даний вид входження в бізнес. 

На сьогодні вивченням теорії франчайзингу займаються такі іноземні науковці, як 

Дельтей Ж., Котлер Ф., Ламбен Ж., Мендельсон М. Серед вітчизняних вчених, що 

досліджували проблематику формування та розвитку франчайзингу, варто відзначити: 

Ковальчук Н., Бойчук І., Виноградська А., Денисюк В., Кузьмін О., Макашев М. та ін. Але 

дослідження питань особливостей розвитку франчайзингу як способу входження в бізнес в 

Україні надалі залишається відкритим і потребують подальшого розвитку. 

Метою статті є дослідження особливостей розвитку франчайзингу в Україні та 

виявлення його переваг щодо інших способів організації бізнесу. 
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Франчайзинг для нашої економіки є досить актуальним, адже він є відносно новим 

явищем, у той час як у розвинутих країнах світу він практикується досить давно як спосіб 

забезпечення потреб країни в різних послугах. В Україні лише 23% підприємців вибрали 

спосіб ведення бізнесу в умовах франчайзингу, у той час коли в Європі 67% та в США 80% 

працюють на таких умовах. Також франчайзинг є актуальним для підприємств, адже на 

таких умовах він значно знижує ризики банкрутства, тому що відбувається використання 

уже відпрацьованого бізнесу, що довів свою ефективність. Таким чином, розвиток 

франчайзингу в Україні може виявлятися найбільш ефективним способом входження в 

бізнес. 

На сьогоднішній час найбільше розповсюдження франчайзингу спостерігається у 

США. Спочатку найбільше поширення франчайзинг як метод збуту товарів отримав у трьох 

галузях промисловості США: виробництво прохолодних напоїв, автомобілебудування, 

аптечний бізнес. Пізніше франчайзинг набув актуальності у ресторанах швидкого 

харчування. 

Багато науковців виділяють безліч видів франчайзингу, залежно від сфери діяльності, 

формату, від того як організована франчайзингова мережа. Найпоширенішою є класифікація 

франчайзингу за сферами діяльності, де працює франчайзер [2]: 

– торговий франчайзинг; 

– сервісний франчайзинг (найчастіше використовується в сфері послуг); 

– виробничий франчайзинг (саме він використовується при виробництві товарів); 

– змішаний франчайзинг (включає в себе всі вище перераховані види). 

Існує три основні способи входження у бізнес: створення нової фірми; через систему 

франчайзингових договірних відносин; придбання фірми, яка вже на сьогоднішній час 

функціонує, кожен з яких має свої особливості. 

Найчастіше франчайзинг виникає у галузі торгівлі, послуг, харчування. Цей спосіб 

входження в бізнес можна розглядати, як метод організації бізнесу, що ґрунтується на угоді 

між великими корпораціями та малими фірмами або окремими підприємцями на 

взаємовигідних умовах. Система франчайзинових відносин зменшує ризик на початку 

підприємницької діяльності, тому що забезпечує франчайзі бізнес під добре відомим 

товарним знаком, гарантує його якість, забезпечує вищий рівень підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, здійснює пільгове фінансування і кредитування угод, забезпечує 

ефективне інвестування капіталу. 

У 2018-2019 рр. на ринку франчайзингу спостерігається відносний спокій, хоча у 

період 2014-2017 рр. відбувався активний пошук нових напрямків, ідей, підходів у сфері 

франчайзингу. 

До 2018 року в області франчайзингу було випробувано багато нових підходів, 

напрямків, ноу-хау, новацій, більшість з яких не дали бажаного позитивного результату. 

Тобто до 2018 року франчайзери та франчайзі перебували в постійному пошуку нових ідей і 

напрямів. На сьогоднішній день різкого сплеску на ринку немає, одні учасники ринку зайняті 

пошуком грошей, інші займаються удосконаленням існуючих моделей [1]. 

Щодо динаміки кількості франчайзерів в Україні за період 2001–2019 рр. можна 

зазначити, що станом на середину 2019 р. спостерігається тенденція до зростання: +18% 

відносно аналогічного періоду в минулому році (рис. 1). Окрім того, збільшилась кількість 

світових брендів-франчайзерів, зацікавлених у розвитку ринку України  [1]. 

 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

69 
 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості франчайзерів в Україні за період 2001–2019 рр. 

 

Щодо кількості власних та франчайзингових компаній з 2016 по 2018 рр. можна 

сказати, що змінилась тенденція розвитку і запуску франчайзингових мереж. Відсоток 

власних об’єктів зменшився з 26% до 21% відносно попереднього періоду, а 

франчайзингових, навпаки, виріс із 74% до 79% відповідно [1]. Абсолютна кількість 

франчайзингових об’єктів за рік збільшилась на 7 626 одиниць (рис. 2) . 

 
Рис. 2. Кількість власних та франчайзингових компаній 

 

Суттєво збільшилася кількість франшиз серед послуг та рітейлу. Активно розвиваються 

послуги в сферах освіти, спорту та логістики. Також громадське харчування востаннє за 

останні роки продемонструвало спад на 16%. Продуктовий рітейл значно зріс за рахунок 

формату «магазин біля дому», непродуктовий рітейл розвивається стабільно спокійно. 

Франшиза – це право на роботу в мережі під конкретною торговою маркою, що 

включає всі вище зазначенні поняття. Для багатьох компаній, які продають свою франшизу, 

вона є способом поширення бізнесу та своєї продукції (послуги). Для підприємців, що 

бажають купити франшизу, це є одним із легших способів входження в бізнес. Договірна 

передача прав інтелектуальної власності компанії є ефективним засобом впровадження 

певних науково-технічних розробок.  

Щодо походження франчайзингових брендів протягом 2017–2018 рр. варто відзначити  

стабільне збільшення частки українських франшиз, що свідчить про розвиток саме сегменту 



ВИПУСК 2 (12) - 2019 
 

70 
 

 

українського франчайзингу. Також протягом даного періоду розвиток ринку привернув 

найбільшу кількість міжнародних гравців. 

Однак варто відмітити, що порівняно з розвинутими країнами світу Україна тільки 

стала на шлях розвитку за цією системою. Розглядаючи рис. 3,  можна зробити висновки, що 

в США частка франчайзингового бізнесу є найвищою. Фактично лише одне з десяти 

підприємств створюється власними силами засновника [3]. 

 
Рис. 3. Частка традиційного та франчайзингового бізнесу на ринках у 2018 р. 

 

В Україні лише чверть компаній із ста розвиваються за допомогою цієї системи. 

Сьогодні франчайзинг забезпечує молодим компаніям насамперед високу стійкість до 

різноманітних впливів, що надзвичайно важливо як на етапі зростання підприємства, так і 

протягом усього періоду його функціонування. За даними фірми Mr.Doors Home Inc., у США 

через 5 років діяльності продовжує функціонувати 23% приватних підприємств, а після 

десяти років роботи їх залишається лише 18%, тоді як серед підприємств, що працюють за 

системою франчайзингу, через 5 років банкрутує лише 13 підприємств зі 100. 

Франчайзинг поєднує в собі як досить багато переваг, так і недоліків. І франчайзі, і 

франчайзер одержують ряд взаємовигідних переваг [2]; 

‒ розширення бізнесу з мінімальними інвестиціями; 

‒ отримання додаткових доходів; 

‒ поширення успішного досвіду в рамках франчайзингової мережі. 

Разом з тим певними негативними особливостями можуть бути обмеження, що 

стосуються обов’язкових закупівель, точно визначений асортимент товарів. 

Проаналізувавши особливості розвитку франчайзингу в Україні, можна зробити 

висновки, що франчайзинг на сьогодні є досить популярний серед трьох видів входження в 

бізнес, адже система франчайзингових відносин несе досить малі ризики банкрутства, 

швидку окупність, малі витрати на брендинг та просування. Неважко передбачити, що в 

Україні перспективи розвитку в системі франчайзингових відносин багатьох компаній є 

досить позитивними.  

На сьогоднішній час вже багато хто працює на умовах франчайзингових відносин, 

бізнес йде успішно, а це може свідчити лише про одне, що входження в бізнес за допомогою 

франчайзингових відносин дає позитивні результати. Водночас для того, щоб розвинути 

успішну та прибуткову франчайзингову мережу, необхідно дотримуватися всіх умов 

договірних відносин та зважати на усі переваги та недоліки даної системи.  
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