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У статті розглядається франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страхо-

вому ринку України. Виявлено сутність поняття «франчайзинг» та його переваги й недоліки 

для учасників франчайзингової угоди. Обґрунтовано, що основними перевагами для фран-

чайзі є надання прав використання бренду та зниження ризиків при здійсненні підприєм-

ницької діяльності, а для франчайзера – це розширення ринків збуту та зміцнення своєї репу-

тації. Розкрито тенденції розвитку франчайзингу в національній економіці та виявлено, що 

економічна нестабільність останніх десяти років відіграла позитивну роль для розвитку цієї 

сфери економіки. Встановлено, що виживання компаній у цей період залежало від їхньої 

здатності впроваджувати новації у свої бізнес-процеси. 

На основі аналізу особливостей функціонування страхової галузі виявлено, що в Украї-

ні набуває поширення розвиток франчайзингу як нової форми співпраці страхової компанії 

та страхових посередників.  У ході дослідження розкрито сутність, сфери, види франчайзин-

гу на страховому ринку. Визначено, що франчайзинг у страхуванні можна розглядати як 

ефективний спосіб розвитку бізнесу, який передбачає надання франчайзі від франчайзера  

системи ведення бізнесу на страховому ринку (страхова діяльність, страхове посередництво, 

асистанс, експертна діяльність) з метою отримання вигод для всіх учасників ринку (страхо-

вих компаній, страхових посередників та клієнтів). 

Запропоновано заходи щодо координації цієї сфери, які передбачають законодавче вре-

гулювання та сприяння створенню стратегічних альянсів банківських установ і страхових 

організацій, що може стати ефективною формою співпраці професійних учасників страхово-

го ринку, дозволить скоротити витрати страхових компаній і забезпечити якість страхової 

послуги. 
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Постановка проблеми. Економічна 

нестабільність в Україні стала рушієм по-

шуку нових інноваційних форм ведення біз-

несу для підприємницького сектору та фі-

нансово-кредитних установ. Зокрема, в на-

ціональній економіці досить активно розви-

вається франчайзинг, як один із найбільш 

перспективних видів бізнесу [1]. З кожним 

роком обсяги франчайзингових угод зрос-

тають, створюючи нові робочі місця та 

збільшуючи валовий внутрішній продукт 

[2]. 

Франчайзингова справа в Україні охоп-

лює поки що  не широкий перелік видів 

економічної діяльності. Найбільш пошире-

ною вона є в сфері торгівлі й громадського 

харчування (супермаркети, точки продажу 

вегетаріанської кухні, екопродукції, кормів 

для тварин, фастфуди, кав’ярні, паби, міні-

хлібопекарні) та мережі мікрофінансових 

кредитних пунктів [1]. Але в національній 

економіці з’являються й нові напрями фран-

чайзингу. Новою ланкою у франчайзинговій 

діяльності став страховий ринок, оскільки 

багато страхових компаній в період еконо-

мічних коливань змушені були шукати ін-

новаційні рішення для завоювання позицій 

на ринку. Тому питання особливостей 

функціонування франчайзингу як форми ве-

дення бізнесу на страховому ринку України 

є надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретичні та практичні аспекти до-

слідження франчайзингу знайшли своє відо-

браження у наукових працях українських 

вчених-економістів: І. Амеліної, В. Семе-
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нець [1], Н. Безрукової [2], А. Гессен, 

М. Журавель, В. Стаханової [3], Т. Лазо-

ренко, А. Фролової [4].  Актуальні проблеми 

функціонування і розвитку страхового рин-

ку в Україні висвітлені О. Cлободянюком 

[5], О. Новіковим, О. Сафоновою [6], А. Ма-

каровою [7] та ін. Але теоретичні та прак-

тичні питання франчайзингу як перспектив-

ної форми ведення бізнесу на страховому 

ринку є маловивченими. Варто відмітити 

дослідження О. Залєтова [8, c.211], який роз-

крив законодавчу базу регулювання фран-

чайзингу в страхуванні, процедури функціо-

нування та порядок взаємин між франчайзе-

ром і франчайзі, основні напрямки розвитку 

франчайзингу на страховому ринку. Цінним 

для наукової спільноти є наукові доробки 

В. Грабового [9], який обґрунтував теоре-

тичні основи франчайзингу та розкрив мож-

ливості його використання на страховому 

ринку України. Але, не зважаючи на вище-

наведене, питання розвитку франчайзингу 

на страховому ринку потребує подальшого 

дослідження в контексті розкриття теоре-

тичних та практичних питань.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є теоретичне обґрунтування 

сутності та особливостей франчайзингу як 

форми ведення бізнесу на страховому ринку 

України. 

Виклад основного матеріалу до-

слідження. У ХХІ ст. франчайзинг являє 

собою одну з найбільш перспективних форм 

міжнародного бізнесу. Транснаціональні 

корпорації використовують франчайзинг як 

спосіб інтернаціоналізації своєї діяльності. 

Цей вид бізнесу поширений не лише у сфері 

ресторанів швидкого обслуговування 

(McDonald’s, Dunkin ‘Donuts, Baskin-

Robbins, Pizza Hut і KFC), але й у продажах 

модного одягу (Benetton) чи автомобільних 

шин (Bridgestone Corporation) [10]. 

З огляду на світовий досвід, не дивно, 

що в економічній літературі з’явилася низка 

публікацій, які розкривають франчайзинг як 

ефективний засіб вирішення проблем мало-

го та великого бізнесу. Франчайзинг висту-

пає як «один із найкращих інструментів біз-

несу, що займає певний сегмент на ринку та 

завоював свого споживача» [3], «один з 

найефективніших способів розвитку бізнесу 

для фірм» [4], «одна з найбільш ефективних 

форм інтеграції малих господарських струк-

тур та корпорацій» [11, c.9]. З метою вста-

новлення обґрунтованості цих тверджень 

необхідно проаналізувати сутність, переваги 

та недоліки франчайзингових відносин.  

Франчайзинг (franchising) – це особли-

ва форма ліцензування, суть якої полягає в 

тому, що фірма (франчайзер) видає іншій 

компанії (франчайзі) дозвіл на використання 

своєї технології виробництва, а також брен-

ду, торгової марки та логотипу в обмін на 

виплату роялті [10]. Крім цього франчайзер 

на тривалій основі допомагає партнеру в 

здійсненні господарських операцій, поста-

чанні напівфабрикатів і комплектуючих ви-

робів, надаючи управлінські послуги та тех-

нології.

Таблиця 1 

Переваги та недоліки фрайчанзингу 

Переваги Недоліки 

низький рівень фінансових ризиків; 

можливість оцінки потенціалу ринку та ін-

формації про місцеві ринки без великих ви-

трат; 

можливість уникнути тарифів, нетарифних 

обмежень, обмежень на іноземні інвестиції; 

здійснення більш жорсткого контролю по-

рівняно з ліцензуванням; 

обмежені можливості ринку / обмеження 

прибутку; 

залежність від франчайзі; 

потенційні конфлікти з франчайзингом; 

вірогідність створення нового конкурента. 

Джерело: [10] 

У таблиці 1 подано загальні переваги 

та недоліки франчайзингу як форми ведення 

бізнесу. Для франчайзі система франчайзин-

гу – це потужна підтримка великої компанії 

з наданням права використання її бренду, 

відсутність прямої конкуренції та необхід-

ності шукати свою «нішу» на ринку, що іс-

тотно знижує її ризики. В умовах обмеженос-
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ті фінансових ресурсів, особливо в період 

економічних коливань, купівля франшизи 

для підприємств малого бізнесу стає одним 

із способів почати бізнес. Для франчайзера – 

це швидкий вихід на нові ринки і зміцнення 

своєї репутації на існуючих без вкладення 

додаткових коштів, що створює можливість 

розвивати його присутність на регіонально-

му рівні [4]. На основі вищенаведеного 

можна стверджувати, що франчайзинг є 

ефективною формою бізнесу та має значну 

кількість переваг для всіх його учасників. 

В Україні франчайзингова форма ме-

реж є досить привабливою для українського 

бізнесу. У 2001 році кількість франчайзерів 

становила 48 одиниць, а у 2015 році – 565 

одиниць. В період 2001–2015 р.р. лише у 

2009 та 2014 роках спостерігалося скоро-

чення кількості франчайзерів, що можна по-

яснити зниженням ділової активності  під-

приємств у зв’язку з фінансовою кризою 

2008 року та суспільно-політичними подія-

ми 2013–2014 р.р. Проте навіть у 2014 році, 

коли кількість франчайзерів скоротилась, 

кількість власників франшиз продовжувала 

зростати, тобто економічна криза відіграла 

позитивну роль для франчайзингу загалом, а 

виживання компаній у цей період залежало 

від їхньої здатності впроваджувати новації у 

свої бізнес-процеси. За даними Комерційної 

служби США і компанії Franchise Group 

франчайзингова модель бізнесу в Україні є 

стійкою. Серед усіх українських підпри-

ємств 77 % приватних підприємців припи-

няють функціонування на ринку після 7 ро-

ків, а після 10 років залишаються на ринку 

лише 18 %. Натомість серед компаній, які 

працюють за договорами франчайзингу, 

лише 8 % підприємців припиняють свою 

діяльність через п’ять років, а близько 90 % 

зберігають ринкові позиції після 10 ро-

ків[12; 13]. Варто підкреслити, що україн-

ський ринок франчайзингу є одним з най-

більш складних з огляду на недосконалість 

національного законодавства щодо фран-

чайзингової моделі бізнесу та особливості 

підприємницької ментальності, якій прита-

манні порушення прав інтелектуальної влас-

ності та низький рівень економічної довіри.  

На страховому ринку франчайзинго-

ва форма ведення бізнесу лише набирає 

обертів в національній економіці. Розгляне-

мо тенденції, які притаманні страховій галу-

зі загалом та в контексті франчайзингових 

відносин.  

Ситуація на страхову ринку України 

є досить складною, про що свідчать резуль-

тати дослідження Новікової О. Є. та Сафо-

нової О. Д. [6, c.95]. Головними проблемами 

цього сектору є нижча конкурентоспромож-

ність у боротьбі за залучення вільних коштів 

страхових компаній порівняно з комерцій-

ними банками, інформаційна закритість 

страхового ринку, відсутність цілеспрямо-

ваної державної політики у сфері страху-

вання, невеликі обсяги і недосконала струк-

тура капіталу страхових організацій [5, 

c.127]. Загальна кількість страхових компа-

ній (СК) станом на 31.12.2017 становила

294, у тому числі СК «life» – 33 компанії,

СК «non-life» – 271 компанія, (станом на

31.12.2016 – 310 компаній, у тому числі СК

«life» – 39 компаній, СК «non-life» – 271

компанія). Кількість страхових компаній має

тенденцію до зменшення, так за 2017 рік по-

рівняно з 2016 роком, кількість компаній

зменшилася на 16 СК, порівняно з 2015 ро-

ком зменшилася на 67 СК [14]. В Україні

розвинуті тільки класичні види страхування

— КАСКО, майнове страхування, в той час

як, наприклад, медичне страхування знахо-

диться у стадії зародження, що зумовлено

низьким рівнем доходів населення [7, c.65].

Не дивлячись на вищенаведені недоліки ри-

нок страхових послуг є другим за рівнем ка-

піталізації серед інших небанківських фі-

нансових ринків.

Практика останніх років свідчить, що 

поглиблення регіональної мережі погіршило 

становище страхових компаній з причин ни-

зької ефективності роботи її філій, зростан-

ням фінансових витрат, незначного росту 

страхового ринку, високих процентних ста-

вок по кредитах, загостренням конкуренції. 

До кризи 2014–2015 рр. для більшості стра-

хових компаній України метою розширення 

регіональної мережі був їх подальший пере-

продаж закордонним інвесторам. Але сьо-

годні механічне посилення присутності 

страховика  в  регіонах  виявляється  недо-

цільним, тому що близько 40% вартості 

страхового продукту припадає на адміністратив-

ну складову [15]. 

У 2016 році страховий ринок пере-
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йшов до стабільної фази розвитку і страхові 

компанії почали шукати інші методи завою-

вання ринків, одним з яких є франчайзинг 

як нова форма співпраці страхової компанії 

та страхових посередників. Такий формат 

співпраці вигідний всім учасникам ринку: 

страхова компанія отримує додатковий ка-

нал продажів; страховий посередник, пра-

цюючи з декількома страховими компанія-

ми, не обмежений в діяльності та може за-

пропонувати клієнту оптимально вигідне 

рішення залежно від його потреб; клієнт 

отримує найкращу пропозицію на вигідних 

умовах.  

Міжнародний досвід свідчить, що 

франчайзинг на страховому ринку набув 

розвитку при проведенні діяльності страхо-

виками, страховому посередництві, банків-

ському страхуванні, діяльності міжнародних 

асистансів та експертів (аджастер, сюрвейєр, 

диспашер, аварійний комісар) (табл. 2).

Таблиця 2 

Сфери застосування франчайзингу на страховому ринку 

№ Франчайзер Франчайзі Сфера застосування франчайзингу 

1 Страховик- 

нерезидент 

Страховик-

резидент 

Міжнародне медичне страхування, страху-

вання експортно-імпортних ризиків, міжна-

родне страхування «Зелена картка» 

2 Перестраховик Страховик Облігаторні договори перестрахування 

3 Страховик Генеральне 

представництво 

Масові страхові продукти (автотранспортне 

страхування, медичне страхування, страху-

вання життя, страхування майна фізичних та 

юридичних осіб, страхування відповідаль-

ності) 

4 Об’єднання 

страховиків 

Страховик Міжнародне страхування «Зелена картка», 

обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземного транс-

порту перед третіми особами, ядерне стра-

хування, агрострахування 

5 Страховик Банк Страхові продукти, що реалізуються в сис-

темі асюрбанкінгу 

6 Банк Страховик Страхові продукти, що реалізуються в сис-

темі банко-страхування 

7 Перестраховий бро-

кер-нерезидент 

Страховий бро-

кер-резидент 

Облігаторні договори перестрахування 

8 Страховий брокер Страхові агентс-

тва та агенти 

Масові страхові продукти (автотранспортне 

страхування, медичне страхування, страху-

вання життя, страхування майна фізичних та 

юридичних осіб, страхування відповідаль-

ності) 

9 Міжнароднийасистанс Страховик-

резидент 

Покриття міжнародними послугами асистанс 

10 Міжнародний експерт 

(аджастер, сюрвейєр, 

диспашер, аварійний 

комісар) 

Експерт-

резидент 

Покриття міжнародними експертними пос-

лугами у сфері страхування 

Джерело: [8] 
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Франчайзинг на страховому ринку ви-

значають як систему відносин двох і більше 

суб’єктів ринку (франчайзера і франчайзі), 

при якому торгова марка або торговий знак 

франчайзера, його ноу-хау, методи і техно-

логії ведення підприємницької діяльності на 

страховому ринку (страхова діяльність, 

страхове посередництво, асистанс, експерт-

на діяльність), інтелектуальна власність та 

інші права надаються франчайзі за умови їх 

використання за призначенням на обмеже-

ній території в обмін на пряму або непряму 

фінансову винагороду при тривалій під-

тримці в технічних, консультаційних, мар-

кетингових питаннях і в питаннях ведення 

підприємницької діяльності на страховому 

ринку та навчанні з боку франчайзера в ме-

жах і в період дії спеціально укладеної обо-

ма сторонами для цієї мети франчайзингової 

угоди [8]. 

На страховому ринку розрізняють два 

типи договірних відносин франчайзингу. 

Перший набув найбільшого застосування на 

ринку масових видів страхування. Суть його 

полягає в тому, що франчайзі (страхове 

агентство, банк, туристична фірма, автоса-

лон) є вузько спеціалізованим на реалізації 

певної групи страхових послуг (автотранс-

портне страхування, страхування життя, 

ДМС, страхування майна громадян, страху-

вання подорожуючих за кордон) і одержанні 

як агентської винагороди, так і фіксованої 

частки прибутку за результатами управління 

страховим портфелем. 

Другий тип договірних відносин є 

більш складним, оскільки франчайзі працює 

не просто під торговою маркою франчайзе-

ра (страховика, перестраховика, міжнарод-

ного брокера або асистансу), а включається 

в повний його виробничо-господарський 

цикл, виконуючи вимоги технологічного 

процесу, якості, навчання персоналу, вико-

нання плану продажу страхових продуктів, 

оперативної звітності. Наприклад, за таким 

принципом організовується робота гене-

ральних страхових агентств страхових ком-

паній «Allstate», «Bright way in surance», 

«Fiestain surance», «Uniqa» [9]. 

На основі проведеного аналізу зазна-

чимо, що франчайзинг на страховому ринку 

доцільно розглядати як ефективний спосіб 

розвитку бізнесу, який передбачає надання 

франчайзі від франчайзера системи ведення 

бізнесу на страховому ринку (страхова ді-

яльність, страхове посередництво, асистанс, 

експертна діяльність) з метою отримання 

вигод для всіх учасників ринку (страхових 

компаній, страхових посередників та клієн-

тів). 

З метою вдосконалення реалізації 

франчайзингових відносин в сфері страху-

вання України, необхідно, по-перше, забез-

печити законодавче врегулювання, зокрема 

здійснити уніфікацію законодавства, а, по-

друге, розвивати стратегічні альянси банків-

ських установ і страхових організацій, що 

обумовлено наявністю в них довгостроково-

го капіталу, потребою ефективного його ви-

користання, необхідністю диверсифікації 

діяльності та підвищення рентабельності 

операцій. Оскільки саме страхові компанії є 

основними учасниками стратегічних альян-

сів в світовій економіці. На наш погляд, що 

за умови відповідного законодавчого урегу-

лювання, а також забезпечення міжнародно-

го співробітництва франчайзинг може стати 

ефективною формою співпраці професійних 

учасників страхового ринку, яка скоротить 

витрати страхових компаній і забезпечить 

якість страхової послуги. 

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2018,  №2130_________________________________________



Висновки. Франчайзинг на страхово-

му ринку є ефективним способом розвитку 

бізнесу, який передбачає надання франчайзі 

від франчайзера системи ведення бізнесу на 

страховому ринку (страхова діяльність, 

страхове посередництво, асистанс, експерт-

на діяльність) з метою отримання вигод для 

всіх учасників ринку (страхових компаній, 

страхових посередників та клієнтів). В Ук-

раїні франчайзинг як нова форма бізнесу в 

страховій справі є перспективним напрям-

ком діяльності, проте для його розвитку не-

обхідно забезпечити законодавче врегулю-

вання та сприяти створенню стратегічних 

альянсів банківських установ і страхових 

організацій. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 

И. А. Лазнева, к. ист. н., доцент, Б. О. Жеронкин, магистр,  

ГВУЗ «Запорожский национальный технический  университет» 

В статье рассматривается франчайзинг как перспективная форма ведения бизнеса на 

страховом рынке Украины. Выявлена сущность понятия «франчайзинг», его преимущества и 

недостатки для участников франчайзингового соглашения. Обосновано, что основными пре-

имуществами для франчайзи является предоставление прав на использование бренда и сни-

жение рисков при осуществлении предпринимательской деятельности, а для франчайзера – 

это расширение рынков сбыта и укрепления своей репутации. Раскрыты тенденции развития 

франчайзинга в национальной экономике и выявлено, что экономическая нестабильность по-

следних десяти лет сыграла положительную роль для этой сферы экономики. Установлено, 

что выживание компаний в данный период зависело от их способности внедрять новации в 

свои бизнес-процессы. 

На основе анализа особенностей функционирования страховой отрасли выявлено, что в 

Украине развивается франчайзинг как новая форма сотрудничества страховой компании и 

страховых посредников. В ходе исследования раскрыта сущность, сферы, виды франчайзин-

га на страховом рынке. Определено, что франчайзинг в страховании можно рассматривать 

как эффективный способ развития бизнеса, который предусматривает предоставление фран-

чайзи от франчайзера системы ведения бизнеса на страховом рынке (страховая деятельность, 

страховое посредничество, ассистанс, экспертная деятельность) с целью получения выгод 

для всех участников рынка (страховых компаний, страховых посредников и клиентов). 

Предложены мероприятия по координации этой сферы, предусматривающие законода-

тельное урегулирование и содействие созданию стратегических альянсов банковских уч-

реждений и страховых организаций, что будет содействовать эффективному сотрудничеству 

профессиональных участников страхового рынка, сократит расходы страховых компаний и 

обеспечит качество страховой услуги. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франчайзинговая деятельность, 

франчайзинговое соглашение, страхование, страховая компания, страховой посредник, стра-

ховой рынок, страховая услуга. 

FRANCHISING AS A PERSPECTIVE FORM OF BUSINESS IN THE INSURANCE 

MARKET IN UKRAINE 

І. О. Lazneva, Ph. D (History), Associate Professor, B. O. Zheronkin, Master, 

SHEI «Zaporizhzhya National Technical University» 

Franchising is considered as a promising form of doing business in the insurance market of 

Ukraine. The essence of the concept of «franchising» and its advantages and disadvantages for the 

participants of the franchising agreement are revealed. It is substantiated that the main advantages 

for the franchisee are the granting of the rights to use the brand and the reduction of risks in the per-

formance of entrepreneurial activities, and for the franchisor is the expansion of sales markets and 

strengthening of its reputation. The trends of franchising in the national economy are disclosed, and 

it is revealed that the economic instability of the last ten years has played a positive role for this 

sphere of the economy. It is established that the survival of companies during this period depended 

on their ability to innovate in their business processes. 

Based on the analysis of the functioning of the insurance industry, it is revealed that franchis-

ing has developed in Ukraine as a new form of cooperation between the insurance company and in-

surance intermediaries. As a result of the research, the essence, spheres, types of franchising in the 

insurance market are revealed. It is determined that franchising in insurance can be considered as an 

effective way of business development, which provides for the franchisee from the franchisor to 

conduct business in the insurance market (insurance, insurance intermediation, assistance, expert 
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activity) in order to obtain benefits for all market participants (insurance companies, insurance in-

termediaries and customers). 

The legislative settlement and assistance in the creation of strategic alliances of banking insti-

tutions and insurance organizations are proposed as coordination measures in this sphere. These 

measures will promote effective cooperation of professional participants in the insurance market, 

reduce the costs of insurance companies and ensure the quality of insurance services. 

Keywords: franchising, franchisor, franchisee, franchising activity, franchising agreement, in-

surance, insurance company, insurance intermediary, insurance market, insurance service. 
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