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На сьогодні актуальним питанням є організація та функціонування франчайзингу. У статті наведено ре-
зультати аналізу переваг та недоліків сучасного стану та перспективи розвитку франчайзингового ринку в 
Україні. Визначено проблеми та запропоновано шляхи підвищення ефективності франчайзингових відносин 
в Україні. 
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Тонюк М.О. ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Сегодня актуальным вопросом является организация и функционирование франчайзинга. В статье про-

анализировано преимущества и недостатки, современное состояние и перспективы развития франчайзин-
гового рынка в Украине. Определены проблемы и предложено пути ускорения развития франчайзинговых 
отношений в Украине.
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Toniuk M.O. FRANCHISING AS A FORM OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF BUSINESS IN UKRAINE
The issues about organization and functioning of franchising are actual ones nowadays. In this article there were 

analyzed advantages and disadvantages, legal aspects, modern state and prospects of developing franchising 
market in Ukraine. The posers were identified and the courses of development acceleration of franchising relationship 
in Ukraine were offered.
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Постановка проблеми. Останнім часом 
в Україні активізувалась тенденція розвитку 
малого бізнесу. Хоча він має значні перспек-
тиви та переваги для розвитку ринкової еко-
номіки, але цьому заважають проблеми, які 
насамперед пов’язані з фінансуванням біз-
несу та посиленням конкуренції на внутрішніх 
ринках за рахунок розширення присутності 
іноземних виробників. Вирішення цих про-
блем можливе шляхом використання підпри-
ємствами переваг франчайзингових відносин. 

Для вітчизняної економіки франчайзинг є 
відносно новим явищем, у той час як у роз-
винутих країнах він сторіччями практикувався 
як засіб забезпечення потреб суспільства в 
різних послугах. На жаль, теоретико-мето-
дичне забезпечення цих відносин стикається 
з великою кількістю дискусійних питань пра-
вового та економічного регулювання даного 
виду діяльності. 

Аналіз останніх джерел чи публікацій. 
За останнє десятиліття франчайзинг став 
предметом багатьох досліджень та публіка-
цій. Економічні аспекти наукового забезпе-
чення франчайзингу відображено у роботах 

О. Суковатого [1], О. Корольчука [2], С. Мах-
нуши [3] та інших. В них розкрито суть фран-
чайзингу як прогресивної форми ведення 
бізнесу, його основні різновиди, структуру, 
можливі ризики застосування тощо.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Однак в більшості 
наукових публікацій майже не розкриваються 
переваги та недоліки франчайзингу в аспекті 
стратегічного менеджменту підприємств, про-
блеми та можливості його розвитку в Україні.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою даної статті 
є винесення для загального обговорення 
результатів дослідження ключових проблем 
регулювання франчайзингових відносин в 
Україні. Об'єктом дослідження виступають 
процеси організації та функціонування фран-
чайзингу. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Загальновідомо і не потребує доказу 
той факт, що франчайзинг – це такий різно-
вид підприємницької діяльності, за якої одна 
сторона (франчайзер) передає іншій стороні 
(франчайзі) певний пакет документів (фран-
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шизу) на певний строк, за певну плату на 
договірній основі. Він є особливою системою 
відносин між суб’єктами підприємницької 
діяльності. При належному підході франчай-
зинг може слугувати каталізатором, прискорю-
вачем розвитку бізнесу, оскільки створює для 
підприємств, що входять до франчайзингової 

мережі, сприятливі умови для успішного функ-
ціонування та відкриває нові можливості [4].

Згідно з визначенням Міжнародної асоціа-
ції франчайзингу, франчайзинг – це система 
перманентних відносин, що встановлюються 
між франчайзером і франчайзі, в результаті 
яких знання, імідж, успіх, методи виробництва 
і маркетинг передаються франчайзі в обмін 
на взаємне задоволення інтересів [5, с. 205]. 
Тобто він надає можливість «копіювання» 
успішного бізнесу фірми, що володіє великим 
досвідом і бездоганною репутацією.

Сучасні масштаби світового поширення 
франчайзингу є переконливим доказом 
його ефективності при веденні бізнесу. Так, 
у США частка суб'єктів підприємництва, що 
працюють у контексті франчайзингу складає 
80%, в країнах Європи – 67%, в Україні – 23% 
(рис. 1) [5]. 

До поточного рівня активності франчай-
зингових відносин Україна крокувала майже 
15 років, протягом яких кількість суб'єктів 
зросла майже у 12 разів (рис. 2). 

Серед 565 франчайзерів в Україні – 424 
(75%) підприємств розширюються за рахунок 
відкриття як власних, так і франчайзингових 
об'єктів, а 141 (25%) компаній мають тільки 
власні точки [5].

Незважаючи на низький рівень частки 
франчайзингу в Україні, порівняно із зарубіж-
ними показниками, майже кожного року про-
слідковується позитивна тенденція приросту 
франчайзерів. 

Франчайзинговий ринок надає великі пере-
ваги для економіки України. Він може стати 
початком для розвитку дрібних і спільних під-
приємств, 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 модер-
нізації; 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 розви-
тку франчайзингу. 

Розвиток франчайзингу в Україні значно 
гальмується наступними проблемами:

1. Фінансово-кредитного характеру (склад-
ність процедури кредитування малих підпри-
ємств).

2. Незахищеність українських франчайзі 
у франчайзинговій співпраці з іноземними 
представниками.
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Рис. 2. Динаміка кількості франчайзерів  
в Україні за 2001-2015 рр.

Рис. 3. Кількість активних та неактивних 
франчайзерів в Україні на 2015 рр.

Рис. 1. Частка франчайзерів  
у бізнес-структурах 

за географічним критерієм у 2015 р.
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3. Брак знань у підприємців щодо мож-
ливостей такого способу ведення бізнесу, як 
франчайзинг. 

4. Значне обмеження розвитку малого біз-
несу податковими нормами, внаслідок чого 
підприємці змушені шукати "обхідні шляхи" у 
здійсненні паушального платежу та роялті.

5. Недосконалість нормативно-законодав-
чої бази, стосовно франчайзингових відно-
син.

Таким чином, на даний момент в Укра-
їні відсутнє спеціальне законодавство, що 
регулює функціонування франчайзингової 
моделі бізнесу, проте франчайзингові відно-
сини 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 при-
йняття Закону України, в якому передбачити 
всі юридичні аспекти відносин сторін і роз-
витку українського франчайзингу, які відпові-
дали б міжнародним вимогам. 

• надати доступне кредитування для тих, 
хто бажає розвивати власну франчайзингову 
мережу;

• розробити програми підготовки спеціа-
лістів для здійснення бізнесу у формі фран-
чайзингу шляхом створення навчально-кон-
сультаційних центрів з франчайзингу;

• створити спеціальний орган моніторингу 
розвитку франчайзингу в Україні для упоряд-
кування правової бази франчайзингових від-
носин.

• створити на державному рівні систему 
податкових пільг для франчайзі переважно 

на початковому етапі розвитку франчайзинго-
вої діяльності.

Висновки з цього дослідження. Незва-
жаючи на те, що розвиток франчайзингу в 
Україні гальмується рядом факторів, серед 
яких недосконалість законодавчої бази, від-
сутність у вітчизняних підприємців досвіду 
роботи в рамках франчайзингу, несум-
лінне ставлення до виконання договірних 
зобов'язань і чужої інтелектуальної власності, 
низький рівень розвитку банківського креди-
тування та ін., щорічно ринок франчайзингу 
продовжує рости стрімкими темпами.

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 допо-
могою даного способу ведення бізнесу. Сти-
мулювання франчайзингу з боку держави 
дасть змогу створювати нові робочі місця, 
сприятиме розробці нових ідей, технологій 
та методів ведення малого бізнесу, ефектив-
ному державному впливу на розвиток різних 
видів діяльності в цілому, а також допоможе 
залучити значні іноземні та внутрішні інвести-
ції 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-кон-
сультаційних структур для допомоги кращого 
освоєння цього виду бізнесу, надання мож-
ливості застосування франчайзі спрощеного 
бухгалтерського обліку.
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