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У статті порівняно системи класифікації затрат у вітчизняному і зарубіжному обліку, розглянуто ознаки класифікації затрат, 
досліджено класифікацію затрат за калькуляційними статтями, запропоновано додаткові ознаки класифікації затрат, обґрунто-
вано застосування запропонованої класифікації на промислових підприємствах.
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В статье проведено сравнение системы классификации затрат в отечественном и зарубежном учете, рассмотрены признаки 
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Постановка проблеми. Забезпечення конкурен-
тоспроможності підприємств неможливе без упрова-
дження новітніх концепцій управління, що викли-
кає необхідність змін та розвитку функціонального 
менеджменту, зокрема управління затратами на під-
ставі визначення нових критеріїв їх класифікації. 
Класифікація затрат для цілей управління повинна 
відповідати головній вимозі – базуватися на озна-
ках, що дають змогу диференціювати затрати для 
управління ними в різних аспектах. Вона створює 
передумови для визначення рівня витрат за обсягами 
управління ними, організації планування, обліку, 
контролю й аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням обліку затрат та проблемою їх класифікації 
займаються багато вчених-економістів, таких як 
П. Атамас, Ф. Бутинець, С. Голов, М. Кужельний, 
В. Несвет, В. Сопко, Л. Сук, Н. Ткаченко, А. Турило, 
А. Череп та ін. Але ці питання є недостатньо вивче-
ними та актуальними і сьогодні.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
обліково-аналітичного підґрунтя класифікації затрат 
промислових підприємств та її удосконалення. Для 
досягнення вищеназваної мети необхідно визначити 
критерії класифікації затрат, дослідити їх достат-
ність та за необхідності визначити додаткові.

Виклад основного матеріалу дослідження. Затрати, 
як об'єкт пiзнання добре вивченi в зарубiжнiй теорiї 

облiку та аналiзу. Однак у теорiї вiтчизняного облiку 
вченi й економiсти-практики досi не дійшли єдиної 
думки про те, за якими ознаками слiд класифiкувати 
затрати виробництва i яке значення має та чи 
iнша ознака класифiкацiї для вирiшення облiково-
аналiтичних i управлiнських завдань. Класифiкацiя 
затрат має цiльовий характер i постiйно змiнюється 
пiд впливом практичних потреб управлiння i теоре-
тичних дослiджень. Класифiкацiя виявляє наявнi 
групи затрат, процеси формування затрат i взаємини 
мiж їхнiми окремими частинами.

Натепер у практичнiй дiяльностi пiдприємства 
керiвництву надається iнформацiя про затрати на 
виробництво в розрiзi елементiв затрат на виробни-
цтво i калькуляцiйних статей собiвартостi, що явно 
недостатньо для органiзацiї системи управлiння затра-
тами. Для управлiння менеджерам потрiбнi не просто 
затрати, а iнформацiя про об’єкт затрат – продукцiю, 
роботи, послуги або вид дiяльностi пiдприємства, якi 
потребують визначення пов’язаних із їх виробни-
цтвом (виконанням, наданням) затрат.

Класифiкацiя затрат має переважно цiльовий 
характер. Вона є не тільки наслiдком практич-
ної потреби управлiння затратами, але й одним з 
iнструментiв теоретичних дослiджень у цiй сферi. 
Класифiкацiя затрат не є статичною, постiйною. Пiд 
впливом змiн потреб управлiння затратами, розви-
тку теорiї затрат i окремих практичних аспектiв 
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управлiння ними класифiкацiя затрат весь час роз-
вивалася, еволюцiонувала шляхом уведення нових 
критерiїв.

У наш час у класифiкацiї затрат пiдприємства 
використовується велика кiлькiсть критерiїв. Однi з 
них давно використовуються у плануваннi й облiку 
затрат, ще з часiв адмiнiстративно-централiзованої 
економiки, iншi з'явилися не так давно у зв'язку 
з розвитком потреб управлiння затратами і певною 
мiрою запозиченi iз зарубiжної теорiї i практики.

В економiчнiй лiтературi налiчується вiд 3 до 
12 ознак класифiкацiї затрат. У загальному виглядi 
цiлi класифiкацiї затрат в українських системах 
включають: калькулювання (оцiнку запасiв), при-
йняття рiшень, контроль. 

На думку багатьох авторiв, проблемою 
класифiкацiї затрат є розмаїття ознак класифiкацiй 
i вiдсутнiсть iєрархiчностi. 

У захiдних країнах із розвиненою ринковою 
економiкою всі затрати виробництва, як правило, 
подiляють на три елементи (оскільки в основному 
вiдсутнi детальнi класифiкацiї): 1) прямi затрати 
на матерiали; 2) прямi затрати на робочу силу; 3) 
непрямi затрати [5].

Порiвнюючи системи класифiкацiї затрат, якi 
застосовуються у вiтчизняному i зарубiжному облiку, 
можна говорити про загальнi моменти i вiдмiнностi. 
I в Українi, i за кордоном мають мiсце класифiкацiї 
затрат на основнi-накладнi, прямi-непрямi, змiннi-
постiйнi для управлiння собiвартiстю. Однак у 
зарубiжних країнах кожна органiзацiя у своїй 
системi виробничого облiку самостiйно розробляє i 
використовує для управлiння затратами свою номен-
клатуру затрат. У вiтчизнянiй же практицi облiку 
дiє єдина класифiкацiя затрат для всiх галузей 
економiки, що досі вважалося iстотною перевагою 
вiтчизняного облiку перед захiдним. Водночас i у 
вiтчизняному облiку, i за кордоном класифiкацiя 
затрат за певними ознаками має умовний характер, 
часто одне поняття замінюється iншим (наприклад, 
непрямi i накладнi, основнi i постiйнi затрати). Це 
можна пояснити прагматизмом захiдного облiку, 
оскільки все спрямовано на створення умов для спро-
щення i практичного застосування, що iнодi порушує 
струнку систему або класифiкацiю. У вiтчизнянiй 
же теорiї i практицi це пов'язано з домiнуючою дум-
кою про абсолютну точнiсть даних бухгалтерського 
облiку i з рiзним тлумаченням одних i тих самих 
затрат у роботах багатьох авторiв із цієї проблеми без 
урахування практичного значення. 

Тiльки системний облiк зазначених умов може 
стати основним стимулом розроблення цiлiсної теорiї 
класифiкацiї затрат для практичної необхiдностi. 

Затрати пiдприємства передусім подiляються на двi 
основнi категорiї, що вiдповiдають функцiональним 
видам дiяльностi, з якими вони пов'язанi: виробничi 
затрати i невиробничi (експлуатацiйнi) затрати.

Виробничими є затрати, зумовленi виробни-
чою дiяльнiстю пiдприємства і перетворенням 
матерiально-сировинних ресурсiв у готовий про-
дукт за допомогою працi виробничих робiтникiв із 
використанням виробничого устаткування. Вони 
пiдроздiляються на три категорiї: прямi затрати 
на матерiали, прямi затрати на робочу силу i 
загальновиробничi накладнi затрати.

До прямих затрат на матерiали пiдприємства 
належать усi затрати на тi матерiали, що входять до 
складу кiнцевого продукту, становлячи його основу. 
Матерiали, що використанi для створення умов вироб-
ництва або їх неможливо спiввiднести з конкретним 

виробом, не вiдносяться до прямих затрат, а включа-
ються до складу виробничих накладних затрат.

Прямi затрати на робочу силу являють собою 
оплату працi робiтникiв, безпосередньо зайнятих 
виготовленням продукту, виконанням робiт або 
наданням послуг, якi можуть бути безпосередньо 
вiднесенi до конкретного об’єкта затрат. 

Виробничi накладнi затрати – це затрати, 
пов'язанi з процесом виробництва, що не можуть 
бути вiднесенi до конкретного об’єкта затрат 
економiчно доцiльним шляхом. Прикладом цих 
затрат може бути непряма заробiтна платня, затрати 
на утримання i ремонт устаткування i виробничих 
примiщень, амортизацiя i страхування основних 
засобiв, комунальнi й оренднi платежi. 

Вартiсть прямих матерiалiв разом із вартiстю 
прямої працi утворюють собiвартiсть послуг. Прямi 
затрати працi i виробничi накладнi затрати в сумi 
становлять конверсiйнi затрати, тобто затрати на 
обробку сировини для перетворення її на гото-
вий продукт. Розмiр виробничих затрат перебуває 
у прямiй залежностi вiд видiв робiт i послуг, що 
надаються споживачам, i технологiчних процесiв 
їх надання. Управлiння такими затратами можливе 
лише з позицiй вибору асортименту виконаних робiт 
та послуг, що надаються пiдприємствами. 

Невиробничi затрати включають затрати на 
управлiння, дослiдження i розроблення, збут та iншi 
функцiї бiзнесу. Вiдповiдно до чинних норматив-
них документiв в Українi до невиробничих затрат 
вiдносять адмiнiстративнi затрати, затрати на збут 
та iншi операцiйнi затрати.

Розглянутi ознаки класифiкацiї затрат викорис-
товуються для обчислення їхнього розмiру з метою 
складання фiнансової звiтностi пiдприємства, при-
значеної для оцiнки його економiчного стану i при-
йняття рiшень про iнвестування i кредитування 
суб’єкта дiяльностi, розроблення стратегiї подаль-
шого розвитку.

Виходячи з можливостi простеження руху затрат 
до конкретного об'єкта калькуляцiї, їх можна роз-
глядати як прямi i непрямi. Прямi затрати – це 
затрати, що можуть бути безпосередньо вiднесенi до 
визначеного об'єкта затрат. Затрати, якi неможливо 
ототожнити з визначеним об'єктом затрат, є непря-
мими затратами.

Залежно вiд того, наскiльки необхiдними є затрати 
для виробництва продукцiї, їх пiдроздiляють на 
затрати, що включаються у виробничу собiвартiсть, i 
затрати перiоду. Виробнича собiвартiсть мiстить у собi 
затрати, зумовленi вартiстю товарно-матерiальних 
запасiв. Такi затрати розглядаються як активи доти, 
поки товари, до яких вони вiдносяться, не будуть 
проданi. У цей момент цi затрати стають собiвартiстю 
реалiзованої продукцiї. Затрати перiоду – це затрати, 
що не включаються в собiвартiсть запасiв, тому 
що вони не є необхiдними для виробництва, i роз-
глядаються як затрати того перiоду, у якому вони 
були здiйсненi. Затратами перiоду є адмiнiстративнi 
затрати, затрати на збут, iншi операцiйнi затрати. 

З метою забезпечення єдиних засад форму-
вання собiвартостi продукцiї затрати групуються 
за призначенням за економiчними елементами i 
калькуляцiйними статтями. У процесi управлiння 
кошторис необхiдний як для забезпечення зни-
ження затрат за їх елементами, так i для складання 
матерiальних балансiв, розробленням фiнансових 
планiв. 

Для промислових пiдприємств встановлено 
обов'язкову номенклатуру затрат на виробництво 
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за економiчними елементами: матерiальнi затрати; 
затрати на оплату працi; вiдрахування на соцiальнi 
заходи; амортизацiя; iншi затрати.

Групування затрат за калькуляцiйними статтями 
затрат вiдбиває їхнiй склад залежно вiд призначення 
затрат i мiсць їхнього виникнення. Пiдприємства 
формують виробничу собiвартiсть за такими стат-
тями калькуляцiї, як:

– сировина та матерiали;
– паливо на технологiчнi потреби;
– електроенергiя на технологiчнi потреби;
– покупнi ресурси, комплектувальнi вироби, 

напiвфабрикати;
– затрати iнших матерiальних ресурсiв;
– роботи та послуги виробничого характеру 

стороннiх пiдприємств i органiзацiй;
– основна заробiтна плата виробничих працiв- 

никiв;
– додаткова заробiтна плата виробничих працiв- 

никiв;
– iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати;
– вiдрахування на соцiальнi заходи;
– загальновиробничi затрати;
– адмiнiстративнi затрати;
– затрати на збут;
– iншi операцiйнi затрати.
Класифiкацiя за статтями є змiшаною. У нiй вико-

ристано два рiзнi iдентифiкатори: напрям дiяльностi 
та її вид, що суперечить принципам побудови 
класифiкацiй взагалi. 

Така класифiкацiйна ознака, як перiодичнiсть 
виникнення, дає можливiсть охарактеризу-
вати затрати на виробництво з позицiї календар-
ного перiоду їх виникнення (поточнi i одноразовi 
затрати). Для управлiння така класифiкацiя важ-
лива з погляду вiдшкодування затрат: вони погаша-
ються або вiдразу, або за допомогою нарахування 
амортизацiї. Ця класифiкацiя важлива й у зв'язку 
з тим, що є рiзнi методи управлiння цими затра-
тами. Управлiння поточними затратами вiдноситься 
до оперативного тактичного управлiння, а одноразо-
вими – до стратегiчного.

Залежно вiд доцiльностi затрати у постатей-
ному розрiзi пiдроздiляються на продуктивнi i 
непродуктивнi. Продуктивнi затрати випливають 
із характеру виробничої дiяльностi пiдприємства i 
передбачаються кошторисами затрат i бiзнес-планом. 
Це затрати, що включаються у собiвартiсть продукцiї 
та послуг. Непродуктивнi затрати не є економiчно 
неминучими, а виникають у зв'язку з недолiками 
технологiї й органiзацiї виробництва. Це втрати. 
Такi затрати в дiяльностi промислових пiдприємств 
мають значну питому вагу. Виявлення i лiквiдацiя 
подiбних затрат є важливим резервом скорочення 
затрат пiдприємства. Тому їх теж слiд розглядати 
за певними ознаками, що забезпечить контроль за 
цим видом затрат. Ознаками класифiкацiї названих 
затрат є: вид втрачених ресурсiв (матерiали, сиро-
вина, готова продукцiя, труд працiвникiв, засоби 
виробництва); характер втрат (неповне використання 
ресурсiв, нерацiональне використання ресурсiв); 
стадiя виникнення (процес виробництва, процес 
транспортування, процес обiгу); джерела покриття 
затрат (собiвартiсть робiт та послуг, чистий прибуток 
пiдприємства). Iнформацiйна система управлiння 
затратами має виявляти цi затрати. Невiдображенi 
в iнформацiйнiй системi втрати (прихованi втрати) 
пiдвищують собiвартiсть наданих послуг i є неви-
користаними можливостями зниження затрат 
пiдприємства. У вирiшеннi проблеми зниження 

втрат промислових пiдприємств велике значення 
має не тiльки впровадження ресурсозберiгаючих 
технологiй, але і досконала система iнформацiйного 
забезпечення управлiння затратами, яка забезпечує 
центри вiдповiдальностi інформацією про втрати на 
всiх рiвнях господарювання. 

За складом статтi затрати промислових 
пiдприємств можуть бути однорiдними (одноелемент-
ними), що складаються з одного елемента затрат, 
або комплексними, що складаються з декiлькох 
елементiв. Розгляд в управлiнні тiльки одноелемент-
них затрат збiльшує обсяг iнформацiї в управлiннi, 
що також негативно впливає на ефективнiсть 
управлiння затратами.

З погляду управлiння, планування i контр-
олю найбiльш важливою ознакою для класифiкацiї 
затрат є те, як змiнюється їхня динамiка залежно 
вiд змiн в обсязi виробництва чи iнших показни-
ках дiяльностi. Рiст або зниження рiвня активностi 
пiдприємства викликає вiдповiдну змiну визначе-
них затрат. При цьому iншi затрати залишаються 
незмiнними. За динамiкою затрати дiлять на такi три 
основнi категорiї: змiннi, постiйнi, змiшанi затрати.

Даючи характеристику затрат за цим критерiєм, 
важливо встановлювати не тiльки залежнiсть вiд 
змiни обсягiв дiяльностi, але і швидкiсть цих змiн. 
Для прийняття рiшень про збiльшення обсягiв вироб-
ництва необхiдно визначати середню собiвартiсть, 
що включає затрати в розрахунку на одиницю вироб-
ництва послуг. Хоча середнi сукупнi затрати i дають 
уявлення про затрати виробництва типової для 
пiдприємства одиницi продукцiї, вони не дають змоги 
судити про змiну сукупних затрат пiдприємства 
за змiни обсягу випуску. Прирiст сукупних затрат 
пiдприємства за збiльшення обсягу їх випуску на одну 
одиницю продукцiї має назву граничних затрат. Така 
класифiкацiя дає змогу судити про сукупнi затрати 
в iншiй формi. Середнi сукупнi затрати свiдчать про 
затрати надання типової одиницi послуг, оскiльки 
сукупнi затрати подiляються порiвно на кожну оди-
ницю наданих послуг або виконаних робiт. Граничнi 
затрати свiдчать про зростання сукупних затрат під 
час надання додаткового обсягу послуг.

Класифiкацiя затрат за статтями калькуляцiї 
має iстотнi вiдмiнностi за галузями промисловостi, 
вiдображаючи їхню специфiку. Водночас дiє 
типова номенклатура статей. Завдяки постатей-
ній класифiкацiї затрати можуть контролюватися в 
планi й облiку за мiсцем їх виникнення i за окремими 
видами продукцiї. Крiм того, за кожною статтею 
затрат можна визначити ступiнь зв'язку величини 
затрат зi встановленою калькуляцiйною одиницею.

Не всi ознаки класифiкацiї, запропонованi у 
вiдповiднiй лiтературi, використовуються i застосо-
вуються у вiтчизнянiй практицi управління затра-
тами, оскiльки деякi ознаки є досить схожими для 
того, щоб видiляти затрати в самостiйнi групи. 

У зв'язку з цим видiлимо 8 класифiкацiйних 
ознак подiлу затрат (що вiдповiдають сучасним 
вимогам переходу на мiжнародну систему облiку), на 
нашу думку, найбiльш об'єктивних, корисних для 
органiзацiї облiку, контролю, аналiзу та управлiння 
затратами: 

– за економiчним змiстом; 
– щодо технологiчного процесу; 
– за статтями собiвартостi; 
– за видами продукцiї, робiт i послуг; 
– за способом розподiлу на об'єкт виробництва 

(облiку); 
– щодо обсягу виробництва; 
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– за тривалістю дiї (перiодичністю виникнення); 
– щодо плану. 
Класифiкацiя затрат с досить динамiчною та 

вiдкритою системою, i виникнення нових критерiїв 
не тiльки не перешкоджає використанню ранiше 
запропонованих, але й дає користувачам можливiсть 
видiлення й управлiння новими видами затрат залежно 
вiд потреб та можливостей системи управлiння.

Усi види затрат, видiленi за розглянутими 
критерiями, застосовуються в управлiннi затра-
тами пiдприємства. Наведена множиннiсть видiв 
затрат повинна знайти застосування на великих 
пiдприємствах, оскiльки подiл усiєї величини затрат 
на окремi види за допомогою розглянутих критерiїв 
певною мiрою спрощує управлiнський вплив на них 
i тим самим сприяє їх зменшенню.

Таким чином, класифiкацiя затрат впливає на 
вибiр i подальше застосування методiв управлiння 
затратами як iнструментiв управлiнського впливу. 
Але є також iншi передумови такого вибору, якi 
потребують вiдповiдного дослiдження.

Наведенi класифiкацiйнi ознаки є базою для 
формування системи класифiкацiї i вибору методiв 
управлiнського облiку, якi можуть бути використанi 
в рiзних пiдприємствах з урахуванням особли-
востей бiзнесу, в тому числi i на пiдприємствах 
машинобудування. При цьому нами вважається 

можливим самостiйний вибiр пiдприємством тих 
класифiкацiйних ознак угруповання затрат, якi 
використовуються ним для подальшого вивчення 
й аналiзу поведiнки затрат на конкурентному 
пiдприємствi з урахуванням специфiки виробництва. 

Розглянутi вище ознаки класифiкацiї затрат 
спрямованi на вибiр об'єкта управлiння в процесi 
виробництва, але не враховують фактора можливостi 
впливу кожного суб'єкта на конкретнi затрати, тобто 
не дають змоги повною мiрою здiйснювати функцiї 
управлiння затратами. Тому необхiдно, на наш 
погляд, додатково ввести новi ознаки класифiкацiї 
(табл. 1). 

Розмаїття класифiкацiйних ознак затрат дає 
змогу накопичувати iнформацiю про них i викорис-
товувати данi під час управлiння виробництвом для 
пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження 
підходів до класифікації затрат дає змогу стверджу-
вати, що наявні ознаки класифікації затрат спрямо-
вані на вибір об'єкта управління у процесі виробни-
цтва, але не враховують фактора можливості впливу 
кожного суб'єкта на конкретні затрати, тобто не дають 
змоги повною мірою здійснювати функції управління 
затратами. Тому запропоновано ввести нові ознаки 
класифікації, що дає змогу встановити зв’язок між 
рівнем затрат та певною функцією управління.

Таблиця 1
Додатковi ознаки класифiкацiї затрат

Ознака класифiкацiї Види затрат Характеристика Об'єкт управлiння

1. Можливiсть 
управлiння 

змiнюванi статтi затрат, якi можуть управля-
тися на розсуд керiвника пiдроздiлу 

Процесу управлiння пiдлягають 
насамперед керованi затрати (контр-
оль виконання функцiй планування, 
органiзацiї та регулювання) 

незмiнюванi статтi затрат, якими неможливо 
управляти i якi не залежать вiд 
керiвника пiдроздiлу 

2. Вiдображення в 
облiку i звiтностi 

мали мiсце i 
вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

фактично понесенi затрати, що 
вiдбилися в бухгалтерськiй та 
управлiнськiй звiтностi 

У процесі управлiння затратами 
повиннi бути виявленi насамперед 
друга i третя групи затрат, оскiльки 
їх наявнiсть може iстотно спотворити 
величину собiвартостi продукцiї, що 
випускається, i поставити пiд сумнiв 
достовiрнiсть облiку загалом 

мали мiсце, але 
не вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

фактично понесенi затрати, що не зна-
йшли вiдображення в бухгалтерськiй 
та управлiнськiй звiтностi 

не мали мiсця, 
але вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

неiснуючi затрати, вiдображенi в 
облiку i звiтностi 

З. Принцип прийня-
тих зобов'язань 

обов'язковi є наслiдком ранiше прийня-
тих зобов'язань. У найближчiй 
перспективi обов'язковi затрати 
незмiннi, вони можуть бути змiненi 
лише пiсля закiнчення термiну дiї 
прийнятих зобов'язань 

Управлiнню i прогнозування насам-
перед повиннi пiдлягати обов'язковi 
затрати, тому що за змiни обставин у 
майбутньому затрати, зумовленi цими 
обставинами, зберiгаються. Обидвi 
групи затрат є затратами без вiддачi, 
тобто неефективними, i тому повиннi 
пiдлягати обов’язковому контролю й 
управлiнню

необов'язковi зумовленi ранiше прийнятими 
зобов'язаннями, але можуть 
бути змiненi вiдразу пiсля змiни 
зобов'язань сторiн 

4. Мiсце 
формування 

власнi затрати виробляються в цьому 
пiдроздiлi 

Такий подiл дає змогу, з погляду 
управлiння, в подальшому 
диференцiйовано видiляти затрати, 
звернувши особливу увагу на власнi 
затрати, i призначений для вирiшення 
таких завдань: 
забезпечення можливостi процесу 
управлiння економiчнiстю роботи 
окремих пiдроздiлiв; 
пiдвищення точностi i ступеня 
деталiзацiї калькулювання собiвартостi 
продукцiї, особливо складних, 
неоднорiдних виробництв, що випуска-
ють великий асортимент виробiв 

невласнi затрати затрати, понесенi iншим пiдроздiлом 

6. За фактором 
стабiльностi 

незмiннi трива-
лий час 

затрати, якi не пiддаються змiнi про-
тягом тривалого часу 

Об'єктом управлiння насамперед 
повиннi бути часто змiнюванi затрати, 
рiвень яких визначається щорiчно у 
процесi планування (контроль вико-
нання функцiй планування, регулю-
вання та аналiзу) 

часто змiнюванi затрати, що змiнюються з високим 
ступенем перiодичностi 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена глобалізації франчайзингових операцій в Україні. Не менш важливим фактором, що характеризує процес 
глобалізації, є поява глобальних компаній, які здійснюють свою діяльність в різних країнах світу і мають значний вплив на фор-
мування міжнародних економічних відносин.
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Момот Л.В. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ
Статья посвящена глобализации франчайзинговых операций в Украине. Не менее важным фактором, характеризующим 

процесс глобализации, появление глобальных компаний, осуществляющих свою деятельность в различных странах мира и 
имеют значительное влияние на формирование международных экономических отношений.

Ключевые слова: процесс глобализации, франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, формы франчайзинга.

Momot L.V. GLOBALIZATION OF FRANCHISCHING IN UKRAINE
The article is devoted to the globalization of franchising operations in Ukraine. An equally important factor characterizing the process 

of globalization is the emergence of global companies that operate in different countries of the world and have a significant influence on 
the formation of international economic relations.
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Постановка проблеми. Розвитку франчайзингу 
сприяють процеси глобалізації. Починаючи з 90-х 
років XX ст. дедалі активнішою учасницею угод типу 
франчайзингу стає Україна. Причому в нашій країні 
можливості розвитку цієї форми міжнародного спів-
робітництва відкрились саме у зв'язку з лібераліза-
цією соціально-економічного життя взагалі та сфери 
взаємодії із закордонними партнерами зокрема [3].

Глобалізація, яка зачіпає найважливіші сфери 
життя – економіку, політику, культуру, екологію 
і безпеку, безумовно, є найважливішою ознакою 
нашого часу. З економічної точки зору поняття глоба-
лізації означає перетворення світового господарства 
в єдиний ринок товарів, послуг, капіталів і робочої 
сили. Не менш важливим фактором, що характери-
зує процес глобалізації, є поява глобальних компа-
ній, які здійснюють свою діяльність в різних кра-
їнах світу і мають значний вплив на формування 
міжнародних економічних відносин. Раніше багато 
компаній орієнтувалися тільки на місцеві ринки, а з 
появою умов розширення виробництва і продажів, ці 
компанії вийшли на ринки інших країн.

В економіці України виникли та розвиваються 
такі явища здійснення підприємницької діяльності, 
які успішно практикуються і використовуються у 
розвинених країнах світу. Одним з таких явищ є 
франчайзинг (комерційна концесія). 

Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена 
втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підпри-

ємствами в умовах загострення конкуренції на вну-
трішніх та зовнішніх ринках, відсутністю достатніх 
фінансових можливостей для запровадження нових 
технологій у виробництво, не конкурентоспромож-
ністю порівняно з іноземними фірмами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням правового регулювання договору франчай-
зингу приділяли увагу Г. Цірат [3], М. Брагин-
ський [4], В. Дмитришин [5], О. Суховатий [6] та 
ін. У своїх напрацюваннях вони неодноразово пору-
шували проблеми правового регулювання договору 
франчайзингу.

Аналізуючи запропоноване визначення предмета 
договору комерційної концесії, можна стверджувати, 
що в ньому фактично визначено об’єкт, а не пред-
мет договору. Під предметом будь-якого цивільно-
правового договору треба розуміти передбачені ним 
дії, які повинна здійснити зобов’язана сторона». 
Можна погодитися з висновками М. Брагінського та 
В. Вітрянського, що предметом договору комерцій-
ної концесії є дії правоволодільця стосовно надання 
користувачеві права використовувати об’єкти права 
інтелектуальної власності та вчиняти дії, спрямовані 
на забезпечення реєстрації договору. 

У роботах цих авторів аналізується закордонний 
досвід застосування франчайзингу, надаються реко-
мендації з побудови франчайзингової мережі країн 
СНД, в яких франчайзинг розглядається вже як 
інтегрована форма розвитку бізнесу, аналізуються 


