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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК  

ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

В статті розглянуто сутність такої інноваційної форми організації бізнесу, 

як франчайзинг. Наведено аналітичний огляд розвитку франчайзингу у 

2008-2009 роках та виявлено головні передумови зростання ринку  

франчайзингу, а також проаналізовано проблеми розвитку франчайзингу 

в Україні. 
 
In the article substance of such innovation form of conducting of the business as 

franchising have been considered. An analytical review of development of 

franchising in 2008-2009 have been pointed and identified preconditions of 

growth of the franchising market have been showed, and the problems of 

franchising development in Ukraine have been analyzed. 

 
Франчайзинг як новий економічний механізм – це своєрідний симбіоз вели-

кого і малого бізнесу. Таке поєднання великого і малого бізнесу – це союз, де, з 
одного боку, присутня енергія і зобов'язання окремого підприємця, а з іншого 
боку, є ресурси, комерційна сила і величезний досвід великої компанії. Міжна-
родна асоціація франчайзингу виділяє 70 галузей економіки, у яких можна ви-
користовувати методи франчайзингу. Зазвичай франчайзинг охоплює такі га-
лузі, як громадське харчування, торгівля (супермаркети, спеціалізовані магази-
ни, бутики) і сферу послуг (послуги зв’язку, фотодрук, авторемонт, салони кра-
си), проте він набуває поширення й у інших галузях економіки, а саме вироб-
ництво та складання комп’ютерів, продаж комплектуючих до комп’ютерів, ві-
деопрокат, програмне забезпечення бізнесу, готельний бізнес та багато чого 
іншого. 
Актуальність використання франчайзингу як інноваційної форми орга-

нізації господарської діяльності на сьогодні пов’язана з тим, що процес станов-
лення і розвитку малого бізнесу відбувається в умовах різкого обмеження фі-
нансових ресурсів, а також відсутності дієвої системи фінансування, кредиту-
вання і страхування підприємницької діяльності. Одним з напрямків покра-
щення ринкового становища малих підприємств є робота за договором фран-
чайзингу, сутність якого полягає в наданні однією компанією (франчайзером) 
права на використання своєї торгової марки, технології, ноу-хау, системи ве-
дення бізнесу іншій компанії чи незалежному підприємцю (франчайзі) на ви-
значених умовах. 
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На сьогодні вивченням теорії франчайзингу займаються такі іноземні 
вчені, як Дельтей Ж., Котлер Ф., Ламбен Ж., Мендельсон М. Серед вітчизняних 
науковців, що досліджували питання становлення та розвитку франчайзингу, 
варто відзначити: Ковальчук Н.О., Шкромада В.В., Кошелеві Є.Г., Ляшен-              
ко В.І. та ін. Але, незважаючи на значну кількість публікацій з цієї тематики, 
питання ефективного впровадження франчайзингу у сферу малого та середньо-
го бізнесу в Україні надалі залишається відкритим. 
Метою нашого дослідження є розкриття умов поширення франчайзингу в 

Україні, виявлення основних передумов зростання ринку франчайзингу у           
2010 році та розгляд проблем ведення франчайзингової діяльності в Україні. 
Суть франчайзингу полягає у наданні одним суб’єктом господарювання 

(франчайзером) права на здійснення певної діяльності із використанням його 
торговельної марки, технологій, ноу-хау та інших об’єктів інтелектуальної вла-
сності іншому суб’єкту підприємництва (франчайзі) впродовж встановленого 
терміну на обмеженій території і на визначених умовах. Таке право має назву 
франшизи [13, С. 80]. 
Більшість науковців вважають, що франчайзинг зародився у США. 
Піонером в освоєнні франчайзингу вважають компанію «Зінгер». З метою 

збереження існуючих обсягів виробництва через нестачу грошових засобів, 
компанія вирішила продати право на реалізацію швейних машин незалежним 
продавцям на певній території. 
Молода компанія «Дженерал моторс» також у 1898 році створила ефектив-

ну франчайзингову систему. Не маючи засобів для відкриття власної мережі 
магазинів, вона продає парові двигуни через дилерів, таким чином запрова-
джуючи початок сучасної системи продажу автомобілів. 
Період найбільшого розвитку франчайзингу припадає на 1980 рік у США, 

де кожних 6,5 хвилини відкривалося нове франчайзингове підприємство. 
Так, у Сполучених Штатах Америки у 1991-1993 рр., саме за допомогою 

франчайзингу було подолано економічний спад країни. Сьогодні річний обсяг 
роздрібних продажів у сфері франчайзингу в США сягає більше 40% загально-
го обсягу продажів і оцінюється американськими експертами в більш ніж                
1 трлн. дол. США. 
Саме тому, на сьогодні, франчайзинг розглядається як інноваційна модель 

розвитку бізнесу, яка розпочинає свою діяльність й в Україні.  
В Україні за системою франчайзингу вже працюють більше 100 торгових 

марок (не тільки зарубіжних, але й українських). 
Компанія «ТРІАРХ» провела дослідження стану ринку франчайзингу в 

Україні у 2008 р. та 2009 р. Результати цього дослідження показали наступне:  
1. Найбільш прибутковими є компанії, які розвивають іноземні франшизи. 

За критеріями розвитку та грошовим оборотам лідерами ринку франчайзингу є 
компанії, що пропонують західні товари та послуги, такі як «Coca Cola», 
«Pepsi», «Carlsberg», «InBev», «TNK-BP», «Lukoil», «Empik», «Ліга Інвест», 
«Дельта Спорт». Однак, до десятки найприбутковіших лідерів ввійшла також 
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одна українська компанія-франчайзер – «Система швидкого харчування» 
(FFS). Цей факт вказує на те, що українські компанії в майбутньому можуть 
стати конкурентами іноземним франшизам.  

2. Найбільша частка ринку належить франчайзинг-компаніям «Майстер 
франчайзі», які на території України контролюють 30% грошового обороту. До 
таких компаній відносяться наступні: «EMPIK», «Дельта Спорт», «Ліга Ін-
вест», «Helen Marlene» тощо [7]. 

3. Франчайзинг є високоприбутковим та рентабельним бізнесом в Україні, 
адже у 2008 р. оборот грошових коштів першої десятки франчайзерів (зазначе-
ної вище) складає близько 1,5 млрд. дол. США, а у першому кварталі 2009 р. – 
850 млн. дол. США, що складає половину обороту 2008 р. При цьому слід за-
значити, що економічна криза 2008-2009 рр. відобразилася й на ринку фран-
чайзингу. Спостерігалось зниження грошового обороту найбільш прибуткових 
франчайзерів у середньому та високому сегменті громадського харчування на 
30-40%, роздрібній торгівлі – 40-50%, будівництві – 60-70%. Отже, за стабіль-
ної економічної ситуації  у країні оборот грошових коштів на ринку франчай-
зингу повинен бути значно більшим [8].  

4. Франчайзинг є економічно вигідним для держави, адже цей бізнес ство-
рює нові робочі місця, що сприяє ефективному функціонування держави. Кіль-
кість персоналу, що працювала у франчайзерів у першому кварталі 2009 р. ста-
новила більше 200 тис. чол.  

5. Зростає зацікавленість у розвитку ведення бізнесу на основі франчайзин-
гу у підприємців. Про це свідчить статистика компанії «ТРІАРХ». У 2008 р. до 
компанії надійшло 523 запити на придбання франшизи, а у 2009 р. таких запи-
тів було 2000. Це свідчить про швидкий розвиток ринку франчайзингу, його 
інноваційність та прибутковість. Крім того, така статистика свідчить про те, що 
фінансова криза сприяє розвитку франчайзингу в Україні, адже більшість лю-
дей, що стали безробітними та мали грошові заощадження стали активно ціка-
витися можливостями створення власної справи з мінімальними ризиками [8]. 

6. Розширення галузей франчайзингу. Підприємства, що функціонують на 
умовах франчайзингу діють в 15 галузях, основними з яких є: роздрібна торгів-
ля, громадське харчування, бензозаправні комплекси, виробництво продукції. 
За інформацією компанії «ТРІАРХ» у 2008 р. найбільше запитів купівлі фран-
шизи надійшло стосовно таких галузей, як громадське харчування, роздрібна 
торгівля, будівельні матеріали, послуги дитячого розвитку тощо. У 2009 р. такі 
запити стосувалися вже наступних галузей: громадське харчування, роздрібна 
торгівля, послуги, сільське господарство, вендінг, клінінг, дизайн та архітекту-
ра, дистрибуція, охорона здоров’я, туризм, готельний бізнес, догляд за твари-
нами. Таким чином, досить помітним є те, що зростає зацікавленість ринку 
франчайзингу у нових галузях, що сприяє його розвитку та популяризації в 
Україні [9].  
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7. Перспективність щодо галузевого розвитку. В Україні ще є чимало галу-
зей, що в перспективі будуть діяти на умовах франчайзингу. В цих галузях ду-
же низька конкуренція, але вони є прибутковими та перебувають на стадії ста-
новлення в Україні. До таких галузей належать: сільське господарство; транс-
порт; нерухомість; second hand; дизайн і архітектура; дистрибуція; автомобіле-
будівництво; логістика; зв'язок; електроустаткування; інтернет-послуги; ланд-
шафтний дизайн; слабоалкогольні та безалкогольні напої; облік і аудит; орен-
да/прокат; охорона здоров'я; послуги безпеки; туризм; ремонт та обслугову-
вання; догляд за тваринами; спорт; хімічна промисловість; послуги лаборато-
рій; фотопослуги; юридичні та соціальні послуги.  
Таким чином, багато галузей мають своїх інвесторів, але не мають франчай-

зерів, які б активно просували дані види бізнесу.  
8. Призупинення програм розвитку франчайзерами, що є наслідком еконо-

мічної кризи 2008-2009 років. Така тенденція насамперед позначилася на ком-
паніях, де бізнес-концепція була недосконалою та мали місце проблеми веден-
ня економічної діяльності до початку кризи. Також у більшості компаній, в 
яких були не відпрацьованими стратегії ведення бізнесу та процеси пошуку 
франчайзі, а також програми просування власних франшиз, знизилася прибут-
ковість та рентабельність.  
Таким чином, видно, що тенденції на ринку франчайзингових операцій є як 

позитивними, так і негативними, але їх наявність говорить про те, що франчай-
зинг буде ще не один рік стрімко зростати в Україні. Адже напрямок франчай-
зингу зосереджує в собі не лише вітчизняні бренди, але й відомі світові бренди, 
що беззаперечно є найкращим стимулом для споживачів продукції чи послуг.  
Саме тому ринок франчайзингу можна розглядати як перспективний на-

прямок ведення комерційної діяльності на території України та слід очікувати 
зростання числа франчайзерів та франчайзі.  
Статистика франчайзингу в Україні станом на 2010 рік: 
� кількість брендів – 1533; 
� українські мережі, які працюють за кордоном – 22; 
� кількість франчайзерів – 657, а саме: 

• працюючих – 247, що на 35% менше ніж у минулому періоді (динаміка 
кількості працюючих франчайзерів в Україні впродовж 2001-2009 років 
зображена на рисунку); 

• віртуальних – 410; 

• членів Асоціації франчайзингу – 104; 
� кількість торгових точок – 361171. 
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Рисунок. Динаміка кількості франчайзингів в Україні у 2001-2009 роках 

 
Головними передумовами зростання ринку франчайзингу у майбутньому в 

Україні будуть[13]:  
1. Зростання безробіття. За даними міністерства статистики України за сі-

чень-червень 2008 р. було зареєстровано 1401,2 тис. безробітних осіб, за анало-
гічний період 2009 р. ця цифра зросла до 2010,4 тис. осіб, тобто на 43%. Таке 
значне зростання безробіття стало наслідком економічної кризи, що наступила 
в країні вкінці 2008 р.  
З грудня 2008 року почалися масові скорочення робітників і до сьогодні ця 

тенденція зберігається, адже багато промислових підприємств припинили свою 
діяльність, а підприємства малого та середнього бізнесу не наймають персонал. 
За таких умов очікується зростання ринку франчайзингу. Адже купівля фран-
шизи дозволяє заснувати власний бізнес під брендом вже відомої в країні або 
навіть у світі компанії. Таким чином, населення, що залишилося без роботи все 
більше зацікавлюється створенням власної справи і розглядає франчайзинг як 
перспективний варіант її запровадження, тому що бізнес на умовах франчайзи-
нгу має набагато більше шансів на успіх, ніж самостійне започаткування підп-
риємства [13].  

2. Перехід економіки у стадію рецесії. За даними Міністерства статистики 
України рівень промислового виробництва у співвідношенні січень-вересень 
2009 р. до січня-вересня 2008 р. знизився майже на 30%, 45,7% підприємств є 
збитковими , середньорічна інфляція у 2009 р. приблизно становить 15% [7]. 
Все це говорить про те, що вплив фінансової кризи на стан економіки України 
є досить суттєвим і непрогнозованим. На даний час економіка України перебу-
ває на стадії рецесії, в той час як ринок франчайзингу зростає. Адже франчай-
зинг охоплює майже всі сфери економіки, до яких належать і ті, що за будь-
яких економічних умов будуть прибутковими (наприклад, фармацевтика, пос-
луги з догляду, ремонту тощо).  

3. Обвал фондового ринку. Ключові фондові індикатори світу впали на 32-
49%, російські індекси ММВБ та РТС провалилися на 67 та 73% відповідно. 
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Український лідер ПФТС з лідерів росту 2007-го року перетворився на лідера 
падіння 2008-го року і з результатом – 74,33% завершив цей рік на рівні              
301,42 пункту. Фондовий ринок України зазнав погіршення показників ліквід-
ності та ефективності, що пов'язано з внутрішніми ризиками та ситуацією на 
світовому фінансовому ринку. Так, за підсумками 2008 року спостерігається 
втрата позицій основних українських індексів фондового ринку, значне зни-
ження біржового курсу акцій «блакитних фішок». Навіть за таких умов прибу-
тки підприємств франчайзингу зростають [8]. 

4. Під час економічної кризи розподіл бюджетних коштів відбувається на 
користь великих корпорацій та фінансово-промислових груп. Зазвичай лобію-
вання інтересів великих корпорацій та фінансово-промислових груп в уряді 
проводиться більш активно, в той час як малий та середній бізнес отримує мі-
зерну підтримку. Таким чином, компанії, що можуть самостійно уникнути або 
мінімізувати негативні наслідки впливу кризи отримують ще й додаткові фі-
нансові ресурси, а підприємства, що потребують фінансування залишають без 
належної уваги. А у випадку з франчайзингом підприємець може самостійно 
обирати напрямок діяльності, кількість франшиз тощо і, таким чином, дивер-
сифікувати ризики від франчайзингової діяльності для того, щоб за будь-якої 
кризи зберегти сталу прибутковість.  

5. Зниження вартості нерухомості та орендної плати. У 2009 р. на ринку не-
рухомості спостерігається обвал цін: базова вартість будівель на первинному 
ринку в гривнях станом на кінець листопада 2009 р. впала на 7,72%, рівень ка-
піталовкладень в ринок оренди в третьому кварталі 2009 р. в порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року знизився практично в два рази і склав                 
$1 670 000. За таких умов заснування бізнесу на умовах франчайзингу створює 
додаткові переваги, основною з яких є низькі початкові капіталовкладення [7]. 
Однак, незважаючи на таку значну кількість переваг щодо впровадження 

франчайзингу, нами було виявлено ряд проблем у сфері франчайзингу, які пот-
ребують негайного вирішення. До таких проблем належать:  

1. Необізнаність українських підприємців з основними принципами ведення 
бізнесу на умовах франчайзингу. За даними Асоціації роботодавців у галузі 
франчайзингу в Україні у 2008 р кількість франчайзерів виросла на 26% і ста-
новила 380. Хоча, проведене компанією «ТРІАРХ» дослідження (опитування 
всіх компаній, які заявили про себе як про компанії, що розвивають франчай-
зингові системи) показала, що заявлена цифра є перебільшеною та реальне чи-
сло компаній, що працюють за схемою франчайзингу та відповідають більшос-
ті стандартів лише близько 40. Тобто, близько 280 компаній або свідомо вида-
ють себе за франчайзингові, або просто ринок необізнаний з головними прин-
ципами франчайзингу, що дають можливість виділити даний бізнес з поміж 
інших видів економічної діяльності. Компанія «ТРІАРХ» встановила, що осно-
вною причиною такої відмінності даних є нерозуміння різниці розвитку філіа-
льної мережі і мережі франчайзингу та їх принципові відмінності [13].  
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2. Недосконалість нормативно-правової бази України. Наприклад, в США 
тільки на федеральному рівні створено біля сотні законів, що так чи інакше 
стосуються франчайзингу, у той час як на Україні відсутній навіть закон про 
франчайзинг. В Україні у 2008-2009 роках в законодавчій базі франчайзингу не 
відбулося жодних змін, але збільшилося кількість судових позовів щодо веден-
ня бізнесу на умовах франчайзингу. Це примушує франчайзерів звернути увагу 
на вже підписані договори та звертатися до фахівців за підготовкою нових до-
говорів.  

3. Відсутність детальної інформації про франчайзинг як інноваційний метод 
ведення бізнесу. Дослідження компанії «ТРІАРХ» показує, що, як вже зазнача-
лося вище, в Україні 85-90% компаній-франчайзерів не відповідає міжнарод-
ним правилам і вимогам франчайзингу. Наприклад, є випадки, коли компанію 
холдингового типу нарікають «франчайзингом», що є зовсім некоректним [9]. 

4. Відсутність практики апробації бізнесу. За кордоном франчайзер не має 
права продавати франшизу, якщо не було апробації механізму ведення бізнесу 
за цією франшизою. В Україні ж існує практика продажу зовсім нової франши-
зи без ведення франчайзером комерційної діяльності за даним напрямком біз-
несу. Відповідно, така практика є неприпустимою, адже продаж описаних про-
цесів ведення бізнесу, які не відпрацьовані на своїх торгових точках виявляєть-
ся в більшості випадках збитковим.  
Зазначені вище проблеми ринку франчайзингу є основними, але не єдини-

ми. В Україні також існують й інші проблеми, які заважають широкому вико-
ристанню франчайзингових схем, основними з яких є:  

− висока вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною спромож-
ністю покупців;  

− відсутність кваліфікованих кадрів;  

− складні умови та бар’єри ведення такої інноваційної форми бізнесу як 
франчайзинг.  
Підбиваючи підсумки дослідження в цілому, необхідно вказати, що для ро-

звитку франчайзингу в Україні існує низка перепон:  

− нечітка нормативно-правова база, яка не регулює багато вищезгаданих 
питань, пов'язаних з франчайзингом;  

− проблеми фінансово-кредитного характеру;  

− відсутність необхідного інформаційного забезпечення;  

− недостатня обізнаність підприємств щодо можливостей і особливостей 
такого способу ведення бізнесу як франчайзинг (відсутність знань, у першу 
чергу правових, необхідних для ведення бізнесу як у ролі франчайзера, так і в 
ролі франчайзі);  

− брак відповідних консультаційних структур тощо. 
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Проаналізувавши всі існуючі проблеми у сфері франчайзингу, слід зазначи-
ти, що франчайзинг має великі перспективи для розвитку в Україні. Тому для 
вирішення вищезазначених проблем нами було запропоновано наступні шляхи 
їх вирішення:  
1. Включення системи розвитку франчайзингу в урядову програму підтримки 
малого підприємництва. 
2. Створення системи податкових пільг для франчайзі, особливо на початково-
му етапі розвитку франчайзингової системи. 
3. Надання можливості застосування франчайзі спрощеної системи оподатку-
вання. 
4. Заснування та розвиток мережі навчально-консультаційних центрів з фран-
чайзингу. 
5. Удосконалення законодавчої бази шляхом прийняття Закону України "Про 
франчайзинг",  де передбачити переддоговірне регулювання відносин між фра-
нчайзером і франчайзі, особливості правового регулювання товарного, вироб-
ничого, ділового франчайзингів, доречно передбачити існування регіонального 
франчайзингу і франчайзингу, що розвивається.  
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що франчайзинг в Україні є 

перспективним напрямком економічної діяльності та в найближчі роки бу-
де спостерігатися зростання цього сегменту. Також, можна сказати, що еконо-
мічна криза кінця 2008 р. стала однією з причин стрімкого розвитку франчай-
зингу в Україні в 2009 р. Адже за умови, коли більшість бізнес-проектів стали 
повністю збитковими, франчайзинг залишається прибутковою інноваційною 
сферою як для франчайзера, так і для франчайзі. Система франчайзингу воло-
діє цілим переліком переваг, які дозволяють ефективніше організувати госпо-
дарську діяльність з меншими затратами, що підвищуватиме конкурентоспро-
можність вітчизняної економіки. 
 
1. Терещенко М. Франчайзинг як партнерський бізнес // Економіка. Фінанси. Право. – 

2003. – № 10. – С.6. 2.  Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2004. – 
712 с. 3.  Цимбал Л.Л. Зарубіжний досвід фінансування малого і середнього бізне-

су // Фінанси України. – 2004.  4.  Цірат Г. В. Франчайзинг: розвиток у світі та в Україні 

// Вісник Київ. ун-та ім. Шевченка.  Сер. «Міжнародні відносини». –  К., 2002. – Вип. 13. 

– С. 65-70. 5.  Лопушанський Т.В. Правовий та економічний аспект розвитку франчай-

зингу в країнах ЄС та Україні // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. – 2007. –                 

№4 (33). – С. 56-61 6.  Львова І. Франчайзинг в Україні // Все для бухгалтера в торгівлі. 

– 2007. – №9. – С. 6-8 7. http://franchising.ua/franchise-basics/3                     

8.  // http://www.franchising.org.ua 9. HTTP://TRIARH-FRANCHISING.COM/ 10. Леген- 

да Е. Франчайзинг // Бізнес інформ. 2004. – № 20. – С. 28-33. 11. Суховатий О.В. Особ-

ливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. – 2007. – № 2. – С. 62-64.  

12. Широбокова  Н.М.  Договір  франчайзингу // Держава  та регіони. – 2006.  
 
Рецензент: д.т.н., професор Кожушко Л.Ф.(НУВГП) 


