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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОМ У СФЕРІ 

ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОМ В СФЕРЕ 

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

MANAGEMENT SYSTEM OF FRANCHISING IN THESPHERE OF 

TOURISM SERVICES 

 

Анотація. У даній статті виокремлено основні тенденції розвитку 

сфери туристських послуг в світі. Представлені характеристики 

франчайзингу в українській туристській галузі. Охарактеризовано 

складники системи управління франчайзингом із урахуванням специфіки 

туристського ринку.  

Ключові слова: сфера туристських послуг, франчайзинг, управління 

франчайзингом. 

 

Аннотация. В данной статье выделены основные тенденции 

развития сферы туристских услуг в мире. Представлены характеристики 

франчайзинга в украинской туристской отрасли. Охарактеризованы 

составляющие системы управления франчайзингом с учетом специфики 

туристского рынка. 

Ключевые слова: сфера туристских услуг, франчайзинг, управление 

франчайзингом. 

 

Summary. In this article the main trends of the development of tourism 

services in the world are highlighted. The characteristics of franchising in the 

Ukrainian tourist industry are presented. The components of the management 

system of franchising are described, taking into account the specifics of the 

tourist market. 

Key words: sphere of tourist services, franchising, management of 

franchising. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з 

важливими науковими та практичними завданнями. Макроекономічне 

зростання і добробут багатьох країн, у тому числі України, значною мірою 

залежать від рівня розвитку туристcької галузі. У зв'язку з цим зростає 

актуальність і важливість теоретичних досліджень і розробок практичних 

рекомендацій щодо переходу туристського бізнесу до моделі розвитку, яка 

підтвердила свою ефективність в загальносвітовому масштабі. Однією з 

таких моделей може стати франчайзинг – система взаємин між 

туристськими операторами, що формують послугу, і регіональними 

туристськими агентствами, що реалізують її на місцях [1].  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення 

проблеми. Питання франчайзингу сфері послуг цікавило багатьох вчених, 

однак більшість досліджень у цій області зводяться до адаптації 

закордонного досвіду. Серед українських авторів, що досліджували 

теоретичні аспекти франчайзингу в туризмі, а також різні сторони 

використання закордонного досвіду його реалізації в українській тургалузі 

можна відзначити Т.О. Демуру, О. С. Височан, С. О. Костіна, Т. І. 

Ткаченко, Т. М. Ткачук, А. В. Солов’янчик, Н. В. Шумлянську тощо. 

Метою статті є деталізація елементів системи управління 

франчайзингом із урахуванням специфіки туристського ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Туристська сфера 

послуг в усім світі перетерплює великі зміни, пов'язані з розвитком 

інформаційних технологій і загальним ростом конкуренції. Споживачі 

сьогодні всі частіше воліють самостійно організовувати свій відпочинок за 

допомогою індивідуального бронювання необхідних послуг: 

авіаперельотів, готелів, екскурсій тощо. Розвиток систем лояльності, 

маркетингові заходи перевізників і готельних мереж також стимулюють 

споживачів туристських послуг уникати посередників у ланцюжку 
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організації свого відпочинку. Таким чином, спостерігаємо два 

протилежних процеси: з одного боку, туристські послуги стають рік у рік 

доступніше усе більше широкому колу осіб, з інший, - туристи поступово 

відмовляються від послуг туроператорів. 

У сучасних умовах відбувається загальне розширення туристського 

ринку, зростає конкуренція, збільшуються витрати на маркетинг, виникає 

необхідність постійного відновлення, формуються категорії комерційної 

таємниці, виникають ноу-хау, скорочується життєвий цикл учасників 

туристського ринку [2]. Все це породжує необхідність об'єднання зусиль 

організацій і створення системи кооперованих зв'язків у різних їхніх 

проявах і видах.  

Розвитку франчайзингу туристських послуг України довгий час не 

було помітно [3]. Активний ріст як загального числа туристських компаній 

(рис. 1), так і франчайзингових турагентств відбувся починаючи з 2011 

року [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Число турфірм на території України, одиниць 

Джерело: складено авторами за даними [5] 
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Станом на грудень 2017 р. на ринку туристських послуг України 

працювали 10 компаній, що мають більше тисячі франчайзингових 

партнерів у цілому. 38,5% діючих франчайзі мають більше однієї 

роздрібної крапки по поточній франчайзинговій угоді, а 27% діючих 

франчайзі працюють більш ніж з однієї франшизою [6]. 

Особливості франчайзингу в сфері туристських послуг визначають і 

специфіку управління відносинами в даній сфері. Управління 

франчайзингом в сфері туристських послуг являє собою цілеспрямований 

вплив на систему бізнес-відносин між франчайзером - туроператором і 

франчайзі - турагенством, що впорядковує, забезпечує її ефективне 

функціонування відповідно до інтересів всіх суб'єктів системи [7]. 

Будь-який процес управління представляється через свої функції: 

планування, організацію, координацію, мотивацію й контроль, необхідні 

для досягнення цілей керованої системи. Для детального вивчення 

управління франчайзингом необхідне розуміння управління кожної його 

функції. 

1. Управління плануванням франчайзингових відносин 

сконцентровано навколо формування франшизного пакета. Франшизний 

пакет являє собою дзеркальне відбиття бізнесу франчайзера, виражене у 

формулюванні конкретної технології роботи, рецептури, унікальних ноу-

хау, використовуваних у роботі. Також франшизний пакет в обов'язковому 

порядку містить у собі фінансові умови надання можливості франчайзі 

працювати за запропонованою схемою: паушальний внесок, роялті, 

маркетингові збори, різні форми винагород, бонусів, компенсацій та інше 

[8]. Формуючи франшизу, франчайзер аналізує не тільки свої витрати на 

формування пакета, але й витрати майбутніх періодів, пов'язані із 

супроводом діяльності своїх франчайзі (або координацією їхньої 

діяльності), а також передбачуваний прибуток від впровадження системи 

франчайзингу у свої бізнес-процеси.  
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2. Як правило, організація франчайзингових відносин пов'язана з 

пошуком і підбором місця для здійснення майбутнього виду діяльності й 

побудовою фінансової моделі майбутнього бізнесу. Очевидно, що 

основним завданням побудови фінансової моделі франчайзингового 

підприємства є прогнозування доходів від реалізації й оцінка операційних 

витрат для переходу бізнес-проекту на режим самооплатності в як можна 

більше стислі строки. Період окупності франчайзингового проекту є одним 

з найважливіших показників, що впливають на ухвалення рішення 

потенційного франчайзі про покупку тієї або іншої франшизи [9]. 

3. У випадку успішного завершення організаційних заходів, 

обидві сторони франчайзингових відносин переходять до етапу укладання 

договору, що відбиває суть координації франчайзингових відносин. 

4. Після підписання франчайзингового договору (договору 

комерційної концесії) і сплати франчайзі паушального внеску, сторони 

переходять до етапу реалізації проекту. Завданням франчайзера на даному 

етапі проекту є мотивація франчайзера до підвищення продажів «ушир і 

вглиб», тобто до розширення роздрібної мережі франчайзі й збільшенню 

загального виторгу по кожній окремій крапці. 

5. П'ятою й заключною функцією управління франчайзингом є 

управління контролем. У зв'язку з тим, що тільки при послідовному 

дотриманні технології франчайзі може домогтися мультиплікації 

комерційного успіху франчайзера, а франчайзер украй зацікавлений в 

успішності бізнесу франчайзі, тому він покладає на себе право здійснення 

контролю за ходом виконання договору. 

Висновки. Розвиток туристської галузі в Україні може бути 

прискорений шляхом консолідації зусиль і мультиплікації успішного 

бізнесу через франчайзингові інструменти. Управління франчайзингом 

сфери туристських послуг має свою специфіку, пов'язану з особливостями 

даного виду бізнесу. Ефективне управління франчайзинговими 
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відносинами вимагає створення такої системи управління, що забезпечує 

ефективну діяльність всіх її учасників: і франчайзера, і франчайзі.  
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