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ВСТУП
Фінансово-економічна криза в Україні мала значний вплив на розвиток фінансового ринку за-

галом та ринку фінансових послуг зокрема. Зниження обсягів доступних кредитних ресурсів,
попит на який постійно зростав останніми роками в Україні, призвело до значних трансформацій
фінансової діяльності юридичних та фізичних осіб. Суб’єкти господарювання призупинили впро-
вадження інвестиційних проектів, зосередивши увагу на стабілізації своєї операційної діяльності.
Фізичні особи намагалися адаптуватися до нових умов кредитних угод з підвищеними відсотко-
вими ставками, що нав’язували їм банківські установи.

Фактично для всіх економічних суб’єктів головною метою стало не примноження вже досяг-
нутих успіхів та не покращення фінансового стану, а збереження отриманого раніше результату.
Комерційні банки почали пропонувати програми щодо реструктуризації, пролонгації кредитних
позик, що дало можливість багатьом підприємствам стабілізувати власну діяльність. Фізичні осо-
би внаслідок значної девальвації національної валюти намагалися перезаключати кредитні угоди
у національній валюті, продовжувати терміни повернення кредитів.

Одночасно з досить значними змінами, що відбувалися в економічній діяльності більшої час-
тини юридичних та фізичних осіб, спостерігалися також трансформації фінансового ринку та
його складової — ринку фінансових послуг. Адаптуючись до нового попиту, що визначали еко-
номічні суб’єкти, фінансові посередники почали пропонувати нові фінансові послуги, які могли
задовольнити цей попит.

На ринку фінансових послуг активно почали розвиватися кредитні парабанківські посередни-
ки, особливо ломбарди та фінансові компанії, основною метою яких було надання споживчих
кредитів. В умовах дефіциту вільних фінансових ресурсів значно почав зростати попит на послу-
ги цих установ, які почали шукати нові джерела розширення власної мережі відділень та збільшення
обсягів операційної діяльності. Одним з інструментів, який почали активно використовувати на
ринку фінансових послуг, став франчайзинг.

Франчайзинг дозволив фінансовим установам значно наростити кількість власних філій та
відділень на території України при мінімальних фінансових вкладеннях. Такий підхід дозволив
за короткий проміжок часу завоювати певні сегменти ринку та значно зростити обсяги доходів як
за рахунок роялті та відрахувань франчайзі, так і за рахунок відкриття нових власних філій фран-
чайзерами. Зростання регіональної мережі відділень також сприяло зростанню ринкової вартості
фінансових компаній, що обрали такий шлях розвитку власного бізнесу.

У багатьох наукових працях досліджуються питання використання франчайзингу для розвит-
ку середнього та малого підприємництва, аналізуються переваги та недоліки такої форми ведення
бізнесу. До авторів таких праць варто віднести Г.Андрощука, В. Денисюка, Т. Лопушанського,
І. Львова, І. Килимник, О. Кузьміна, З. Опейди, Я. Сидорова, А. Цірат та інших.

Попри значну кількість наукових робіт щодо перспектив використання франчайзингу в Ук-
раїні, практично відсутні наукові праці щодо дослідження використання франчайзингу на ринку
фінансових послуг.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану використання франчайзингу на ринку фінансо-

вих послуг та аналіз основних сфер, де вже використовується така форма ведення бізнесу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Франчайзинг — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонами

(компаніями та/або фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє
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успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією
та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією
системою на погоджених умовах [1].

Франчайзинг як спосіб ведення бізнесу поступово проникає у все більшу кількість сфер націо-
нальної економіки України. Так, сьогодні найбільш прибутковими в Україні є компанії, які розви-
вають іноземні франшизи. За критеріями розвитку та грошовим оборотам лідерами ринку фран-
чайзингу є компанії, що представляють 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 одна українська компанія-франчайзер — «Сис-
тема швидкого харчування» (FFS). Цей факт вказує на те, що українські компанії в майбутньому
можуть стати конкурентами іноземним франшизам [2].

На сучасному етапі розвитку економіки України послуги франчайзингу стали активно пропо-
нувати і на ринку фінансових послуг, оскільки, в такій співпраці зацікавлені як франчайзер так і
франчайзі (рис. 1).

Переваги використання франчайзингу на ринку фінансових послуг

для франчайзера для франчайзі

 одержання додаткового доходу від
продажу франшизи;
 швидке розширення мережі відділень
без значних фінансових ресурсів;
 збільшення ринкової вартості підпри-
ємства;
 мінімізація ризиків при здійсненні опе-
раційної діяльності;
 можливість збільшення доходів за ра-
хунок надання франчайзі додаткових пла-
тних послуг;
 отримання знижок від постачальників
на оптове придбання товарів та продукції,
якими користуються франчайзі в межах
однієї мережі;
 зміцнення репутації на ринку тощо.

 забезпечення інформаційного супрово-
дження відкриття бізнесу;
 здійснення економії коштів на марке-
тингових заходах;
 заощадження коштів на бухгалтерсь-
кому обслуговуванні;
 здійснення економії часу на відкриття
бізнесу;
 відсутність необхідності отримувати
різноманітні ліцензії та дозволи для від-
криття власної справи;
 можливість ознайомитися вже з реаль-
но діючими подібними підприємствами в
межах франшизи тощо.

Рис. 1. Переваги використання франчайзингу на ринку фінансових послуг для франчайзера та
франчайзі (Складено автором)

Використання франчайзингу на ринку фінансових послуг України характеризується такими
особливостями:

 найчастіше франчайзинг використовують для розширення мережі своїх відділень та філій лом-
барди та фінансові компанії, які надають послуги споживчого кредитування фізичним особам;

 унаслідок певних законодавчих особливостей надання фінансових послуг банківські устано-
ви не використовують франчайзинг для розширення своєї діяльності;

 у законодавчому просторі відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б регулювали сферу
використання франчайзингу на ринку фінансових послуг;

 франчайзинг на ринку фінансових послуг почали використовувати нещодавно, що обумовле-
но стрімким розвитком ломбардів та фінансових компаній внаслідок значного зростання попиту
на послуги цих установ зі сторони фізичних осіб.
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Проаналізуємо детальніше особливості використання франчайзингу ломбардами та фінансо-
вими компаніями на фінансовому ринку України.

Ломбард — це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний
ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заста-
ву майна на визначений строк і під процент, а також надання супутніх ломбардних послуг [3].

Основними видами ломбардних послуг в Україні є:
1) надання економічним агентам фінансових кредитів у готівковій і безготівковій формах;
2) пропонування супутніх ломбардних послуг, до яких належать:
 агентська діяльність із страхування предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за до-

говором фінансового кредиту;
 продаж предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення;
 передпродажна підготовка предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення шляхом

набуття права власності [4, с. 235].
В останні роки кількість ломбардів в Україні значно зростає (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості ломбардів в Україні, од. [5]

У 2011 році загальна кількість юридичних осіб, що були зареєстровані як ломбарди і мали
право надавати відповідні фінансові послуги, становила 452 компанії. У порівнянні з 2007 роком
кількість ломбардів збільшилася на 146 одиниць або у 1,47 разів (32,3%). Найбільш швидкими
темпами кількість ломбардів зростала у 2008-2011 роках.

Така ситуація пояснюється певними трансформаціями кредитного ринку нашої країни внаслі-
док впливу фінансово-економічної кризи. Починаючи з 2008 року, комерційні банки, які були
основними кредиторами економіки країни і видали найбільшу кількість кредитів фізичним осо-
бам серед всіх кредитних установ (на кінець 2008 року загальний обсяг кредитів, виданих насе-
ленню, склав — 268,86 млрд. грн. [6]), перестали видавати позики внаслідок масового неповер-
нення боргів та виникнення проблем з ліквідністю у банківському секторі, що було спричинено
масовим бажанням клієнтів забрати свої депозитні кошти. Це призвело до зростання попиту на
кредитні ресурси у порівнянні з пропозицією позикових коштів на фінансовому ринку, що обумо-
вило як збільшення вартості грошей так і виникнення альтернативних шляхів отримання позик.
Ситуацією скористалися ломбарди та фінансові компанії, які почали активно розвивати свій бізнес
в Україні.

В умовах обмежених фінансових ресурсів ломбарди почали використовувати франчайзинг для
розвитку власного бізнесу та швидкої побудови мережі відділень.

Франшиза ломбарду полягає у відкритті філії або відділення під брендом вже існуючої устано-
ви, що надає послуги на ринку фінансових послуг. Загалом, враховуючи специфіку діяльності
ломбардів, більшість франчайзерів пропонує своїм майбутнім партнерам такі послуги в межах
франшизи:

 консультування при виборі приміщення;
 реєстрація ломбардного відділення;
 оформлення пакету всіх необхідних дозвільних документів;
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 навчання власника та майбутніх працівників відділення ломбарду правильності оцінки доро-
гоцінних металів, оформленню кредитних угод;

 проведення психологічних тренінгів для майбутніх власників філій ломбардів;
 виготовлення печатки;
 відкриття рахунків у будь-якому банку;
 надання спеціалізованого обладнання для роботи ломбарду (сертифіковані ваги, реактиви,

ліцензійні програми тощо);
 оформлення директора та персоналу відповідно до умов трудового законодавства до штату

франчайзера, оскільки всі філії ломбардів складають одну мережу, яка і є єдиною юридичною
особою, що звітує перед Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг;

 ведення всієї бухгалтерської звітності;
 здійснення відрахувань до асоціації ломбардів;
 розробка цінової політики;
 допомога з реалізацією дорогоцінних металів, побутової техніки, автомобілів;
 проведення аудиторських перевірок;
 наявність свого міні сайту;
 надання рекламних матеріалів;
 допомога у оформленні відділення відповідно до корпоративного дизайну тощо [7].
На фінансовому ринку послуги франчайзингу для побудови ломбардного бізнесу пропонують

такі франчайзери: ломбард «Благовіст», ломбард «Комод», ломбард «Гарант», ломбард «Преміум»,
ломбард «Золотий ломбард» та інші. Проаналізуємо основні пропозиції, що пропонують зазна-
чені установи для майбутніх франчайзі (табл. 1).

Таблиця 1. Пропозиції ломбардів щодо відкриття філій з використанням франчайзингу *
Ломбарди, що пропонують франчайзинг

Параметри «Комод» «Благовіст» «Гарант» «ПРЕМІУМ» «Золотий Лом-
бард»

Плата за франшизу
(початковий внесок) 3000 $ 25000 грн. 25000 грн. 15000-30000

грн. 3500 євро

Загальний обсяг
інвестицій для від-

криття бізнесу
23500 $ Відсутня

інформація 100000 грн. 150000 грн. 100000 грн.

Щомісячна оплата
за користування

франшизою
(роялті)

Перший мі-
сяць плата
відсутня а з
другого —

250$

2000 грн. 2000 грн. 2000 грн.

перші два місяці
— відсутні, с 3
місяця — 2500
грн., з другого

року — 10% від
доходу (мінімум

2000 грн.)
Реєстрація філії у

Національній комісії,
що здійснює держа-
вне регулювання у
сфері ринків фінан-

сових послуг

+ + + + +

Ведення бухгал-
терської звітності

по філії
+ + + + +

Надання персона-
льної сторінки в

інтернеті
+ Відсутня

інформація
Відсутня

інформація
Відсутня ін-

формація
Відсутня інфор-

мація

Термін окупності Відсутня
інформація

Відсутня
інформація 7 місяців Відсутня ін-

формація від 6 місяців
* Складено автором за даними [7-10]
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Проаналізуємо використання франчайзингу у роботі фінансових компаній на ринку фінансо-
вих послуг України. У діючому законодавстві України немає чіткого визначення терміну «фінан-
сова компанія».

Згідно Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєст-
ру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових
компаній фінансовими компаніями слід вважати фінансові установи, які надають фінансові по-
слуги, державне регулювання яких відповідно до чинного законодавства віднесено до компетенції
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окрім
тих установ, які надають послуги у страховій діяльності, діяльності з надання послуг накопичу-
вального пенсійного забезпечення, а також фінансових установ — юридичних осіб публічного
права, кредитних установ, у тому числі кредитних спілок та ломбардів [11]. Тобто, згідно існую-
чого підходу до фінансових компаній відносять решту установ, що надають фінансові послуги
окрім законодавчо визначених фінансових посередників.

З усіх фінансових компаній, що функціонують на фінансовому ринку України, франчайзинг
використовують у своїй діяльності, насамперед, компанії, що надають споживчі кредити фізич-
ним особам.

Першою на ринку фінансових послуг запропонувала франчайзинг фінансової компанії у ви-
гляді кредитної установи компанія «Українська мікрофінансова мережа». У своїй пропозиції для
майбутніх франчайзі компанія пропонує подібний пакет послуг, що і ломбарди, скоректований з
урахуванням специфіки діяльності фінансової компанії. Наприклад, на відміну від процесу на-
дання кредитів у ломбардних установах, для фінансових компаній актуальними і досить важли-
вими є питання правильної оцінки платоспроможності клієнтів та налагодження ефективної ро-
боти з простроченою заборгованістю. Франчайзер фінансової компанії в пакеті франшизи обіцяє
як юридичну так і організаційну підтримку організації цих процесів.

Для організації фінансової компанії по схемі франчайзингу за умовами франшизи «Української
мікрофінансової мережі» власнику мінімум необхідно 150000 грн. початкового капіталу. Вступний
внесок складає 3500 дол. США, роялті визначається індивідуально для кожного франчайзі [12].

На ринку можна зустріти і пропозиції щодо використання франчайзингу для розвитку страхо-
вої справи. Однак, такі пропозиції зустрічаються досить рідко.

Страховий брокер «Дедал» запустив в Україні франчайзинг надання посередницьких послуг у
сфері страхування. Франчайзер навчає франчайзі перевірених практикою методик продажу про-
дуктів, надає все необхідне інформаційне забезпечення для ведення бізнесу, забезпечує обслуго-
вування власною асистуючою компанією «Дедал-Сервіс», яка має 46 представництв по всій тери-
торії України [13].

Існує вже на ринку фінансових послуг і довгострокове співробітництво між франчайзером та
франчайзі у сфері надання страхових послуг. За даними сайту Народної фінансово-страхової ком-
панії «Добробут» вона вже протягом 6 років успішно співпрацює з підрозділами по франчайзингу.
Зазначена установа пропонує такі переваги співпраці:

 розпорядження 100% свого фінансового результату;
 самостійне формування колективу, заробітної плати і мотивації персоналу;
 самостійне встановлення розміру комісійної винагороди агентам;
 самостійне врегулювання страхових подій і виплата страхових відшкодувань;
 самостійне формування резервів у ключовому банку-партнері і отримання додаткового інве-

стиційного доходу від розміщених коштів;
 можливість користуватися знижками корпорації «UBG», до складу якої входить НФСК

«Добробут»;
 самостійне прийняття рішень по витратах підрозділу;
 можливість брати участь у навчальних семінарах корпорації «UBG» (з продажу, менеджмен-

ту, техніки ведення переговорів та інших) [14].
Варто зазначити, зарубіжний досвід свідчить, що найкраще франчайзинг на страховому ринку

використовувати для організації роботи страхових агентів та брокерів, тобто як інструмент просу-
вання власних продуктів для споживачів. При цьому вся операційна діяльність та якість надання
послуг залишається під повним контролем власників та управлінців компанії. За кордоном для
визначення франчайзі страхові компанії проводять тендери. Компанії, які їх виграють, отримують
право просувати продукти франчайзера, користуючись його брендом та медіа-підтримкою.
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На сьогодні на ринку фінансових послуг України не зустрічаються пропозиції організації банків-
ської діяльності з використанням схеми франчайзингу. Це обумовлено наступними причинами:

 банківська сфера жорстко регулюється з боку Національного банку України, тому відкриття
нових відділень під брендом банку на умовах франчайзингу вимагає від керівників банку серйоз-
ного контролю за діяльністю філій, оскільки їх фінансовий стан може впливати на загальний
фінансовий стан банку та виконання банком встановлених економічних нормативів;

 організація банківських філій вимагає від власників таких філій додаткових витрат на організа-
цію фінансового контролю та налагодження системи фінансової звітності перед франчайзером;

 франчайзеру, тобто банку, необхідно створювати додаткові підрозділи, які б контролювали
якість надання послуг, оскільки від цього залежить імідж банку;

 організація франчайзингу у банківському бізнесі підходить лише тим банкам, стратегія роз-
витку яких передбачає створення значної кількості відділень, тобто робота банку націлена, на-
самперед, на обслуговування фізичних осіб;

 специфіка роботи банківських відділень, що відкриті по франчайзингу, полягає також у тому,
що відповідно до здійснених операцій є законодавча необхідність формування банком резервів
під депозитні та кредитні операції, що вимагає додаткових витрат або від франчайзі або від фран-
чайзера тощо.

ВИСНОВКИ
На ринку фінансових послуг на сучасному етапі активізуються процеси використання фран-

чайзингу. Така ситуація обумовлена необхідністю фінансових посередників швидко завойовувати
нові сегменти ринку в умовах дефіциту доступних фінансових ресурсів.

Найбільш активно франчайзинг на ринку фінансових послуг використовують ломбарди для
швидкого розвитку власних мереж відділень з метою задоволення значного попиту на відповідні
послуги з боку фізичних осіб. Також цей спосіб розвитку власного бізнесу використовується фінан-
совими та страховими компаніями.

Використання франчайзингу дає свої переваги як франчайзеру так и франчайзі, але варто вра-
ховувати специфіку функціонування франчайзера та, відповідно, нормативні вимоги до його діяль-
ності з боку регулюючих органів. Важливими аспектом також є обчислення економічної доціль-
ності побудови власної філіальної мережі або мережі з використанням франчайзингу, оскільки
кожний с цих способів має свої недоліки та переваги.

Враховуючи зарубіжний досвід використання франчайзингу на ринку фінансових послуг, можна
передбачити, що з часом кількість доступних відповідних франшиз в Україні буде лише зростати.
Найбільш потужний розвиток буде спостерігатися на ринку ломбардних послуг та у сфері спо-
живчого кредитування населення.
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