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ANALYSIS OF FRANCHISING ACTIVITIES IN THE TOURIST MARKET OF UKRAINE

У статті проаналізовано особливості та актуальність системи франчайзингу в туризмі. Розглянуті головні умови
для відкриття франчайзингових офісів масових туроператорів України.

У статті обгрунтовано, що даний тип ведення бізнесу є дуже популярним, що підтверджується динамікою змін у
кількості франчайзингових офісів за останні роки в Україні. Станом на 2018 рік в Україні діє 1766 франчайзингові
агентства.

Виходячи з проведеного аналізу динаміки кількості франчайзингових турагенств за різними показниками, можR
на прийти до загального висновку, що на сьогоднішні цей тип ведення бізнесу є дуже популярним, що підтверджуєтьR
ся динамікою змін у кількості франчайзингових офісів за останні роки в Україні. Ця тенденція буде продовжуватися,
бо за високої конкуренції на туристичному ринку, це один з найкращих способів залишатися конкурентоспроможR
ним.

The article analyzes the features and relevance of the franchising system in tourism. The main conditions for opening
franchise offices of mass tour operators of Ukraine are considered.

The article justifies that franchising is one of the most widespread forms of travel agencies wok at the stage of starting
a new business or reorganizing existing ones at the present stage. The majority of franchising agencies operate very
successfully and are profitable in the tourism industry. Currently, in the tourist market, franchisors offer many different
forms and models of franchising, from simple enough to multivariate. Based on competition in the travel agencies market
that is increasing every year, especially in major cities of Ukraine, the analysis of franchise offers of leading tour operators
in Ukraine will be interesting in terms of determining the most attractive ones. The paper will analyze the franchise
packages of the largest tour operators in Ukraine, such as Coral Travel, Anex Tour, Join Up, TUI and Tez Tour. The choice
of the entrepreneur of a particular franchise depends not only on the financial components of the franchise package, but
also on the conditions provided by the operator for the potential franchisee, because the success of the travel agency will
depend on it. In addition, in many cases, a very important role is played by the commitment of the entrepreneur to a
particular brand, trust in it among customers and, in general, fame in the tourist market.

The choice of the entrepreneur of a particular franchise depends not only on the financial components of the franchise
package, but also on the conditions provided by the operator for the potential franchisee, because the success of the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні роки, через відсутність якихось

бар'єрів для вступу в туристичну галузь, на ту#
ристичному ринку з'являються набагато більше
турагентств і тому конкуренція на ринку за ту#
риста стає все більш жорсткою. Бізнес на осно#
ві франчайзингу в туризмі стає все більш попу#
лярним через те, що він дає змогу функціону#
вати на основі перевірених бізнес моделей роз#
витку підприємства, що збільшує шанси прий#
мати вірні управлінські рішення та користува#
тися відомим брендом, який вже має певну вагу
на ринку. Виходячи з цього є актуальним про#
аналізувати сучасний стан розвитку франчай#
зингу в туризмі в Україні, та прослідити яким
чином змінювалася динаміка кількості фран#
чайзингових агентств за останні роки, яка їх
кількість у нашому місті та інших регіонах краї#
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам функціонування туристичного
ринку присвячені праці відомих зарубіжних
вчених, а саме: Р. Бартона, Дж. Боуена, А. Бул#
ла, Дж. Вокера, Ф. Котлера та ін. Вагомий вне#
сок в дослідження цих питань зробили і віт#
чизняні вчені Жукова М.А., Кудла Н.Є., Ткачен#
ко Т.І., Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Дему#
ра Т.О., Мунін Г.Б., Крупенна І.А, Бастраков
Д.А. та інші.

Незважаючи на достатню кількість публі#
кацій, присвячених розвитку туризму, але на
скільки франчайзинг може бути конкурентос#
проможним на туристичному ринку України та
які актуальні франчайзингові пропозиції мають
найбільші туроператори нашої країни залиша#
ються не розглянутими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення найбільш конку#

рентоздатних франчайзингових пропозиції, що
надаються масовими українськими туропера#
торами.

travel agency will depend on it. In addition, in many cases, a very important role is played by the commitment of the
entrepreneur to a particular brand, trust in it among customers and, in general, fame in the tourist market.

Based on the dynamics analysis of the franchise travel agencies number by various indicators, we can conclude that
today, this type of business is very popular, which is confirmed by the dynamics of changes in the number of franchise
offices in recent years in Ukraine. Because of high competition in the tourism market this trend will continue and it is one
of the best ways to remain competitive.

Ключові слова: туризм, туристична агенція, туристичний ринок, франшиза, франчайзі,
франчайзингове туристичне підприємство, туристичний оператор.

 Key words: tourism, travel agency, tourist market, franchise, franchisee, franchise tourist
enterprise, tourist operator.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У туризмі франчайзинг тільки починає роз#
виватися та завойовувати довіру серед під#
приємців. Зазначимо, що франчайзери також
зацікавлені залучати агентства в свою мережу
франчайзингових турагентств. Це дозволяє
провести швидку експансію в регіонах і завою#
вати регіональні ринки, а значить — збільшити
прибуток. Втім, як і будь#яка бізнес#схема,
франчайзинг має як плюси, так і мінуси, про що
безпосередньо свідчить той факт, що більшість
агентств все ж не входить ні в одну мережу, вва#
жаючи за краще працювати під власною мар#
кою.

Визначимо частку франчайзингових агентств,
які наразі функціонують на туристичному рин#
ку від загальної кількості турагентств України.

Виходячи з цих даних, ми бачимо, що у
відсотках частка франчайзингових агентств
складає 14,72%, коли в той же час незалежним
турагентствам належить 85,28%. Ця статисти#
ка є досить приблизною, бо порахувати точну
кількість франчайзингових агентств майже не#
можливо. В ці данні увійшли франшизи най#
більших крупних туроператорів та мереж ту#
рагентств, які приблизно складають 90% фран#
чайзингового ринку. До кількості в 1766 тура#
гентств увійшли франшизи наступних суб'єктів
туристичного ринку: Coral Travel, TUI, TPG,

Рис. 1. Частка франчайзингових турагентств
на туристичному ринку України

Джерело: [1].
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Tez Tour, Anex Tour, Join Up, Pegas Touristik,
Мережа турагентств "Поїхали з нами", Мере#
жа турагентств "Гарячих путівок", "Море
Турів", "На канікули", Соната, Феєрія Мандрів,
Сільпо Voyage, Tour&Tickets.

Далі доцільно прослідити, як ця кількість
франчайзингових агентств розподілилась за
найбільшими регіонами України.

З рисунку бачимо, що прогнозовано, най#
більша кількість франчайзингових турагентств
функціонують на туристичному ринку міста
Києва (584 агентства). Інші великі міста Украї#
ни мають приблизно однакові показники, але
лідером є наше місто Харків (94 агентства). Тро#
хи відстає Одеса з показником 81 агентство та
приблизно на одному рівні знаходяться Дніпро
та Львів: 79 та 76 франчайзингових агентств
відповідно. Серед міст#мільйонників, наймен#
ший показник має Запоріжжя — 50 тура#
гентств. Слід зазначити, що 811 франчайзинго#
вих турагентств розподілились за іншими регі#
онами України.

Наведена динаміка підтверджує, що з
кожним роком популярність саме франчай#
зинговою моделі ведення туристичного бізне#
су зростає. Якщо порівнювати два крайні
роки, 2014 та 2018, то зміна кількості відбу#

лася більше, аніж в 2 рази. Окрім того, кож#
ного року, приріст за цим показником скла#
дає мінімум 150 агентств, а за останній рік,
кількість збільшилася на 334 франчайзинго#
вих підприємства.

Виходячи з того, що за останній рік відкри#
лося велика кількість франчайзингових тура#
гентств, то цікаво було б подивитися, як за
місяцями відбувалися ці зміни в 2018 році. Ці
показники дадуть нам змогу відслідити, в які
періоди року підприємці віддають перевагу по#
чинати цей бізнес, адже не будемо забувати, що
туристичний бізнес дуже схильний до сезонних
коливань.

Як ми бачимо, найбільші зміни в коливанні
відбувають безпосередньо перед початком
літнього та зимового сезону. Навесні це бере#
зень та квітень, а восени — жовтень та листо#
пад. У ці місяці відбувались найбільші зміни у
кількості турагенств, і це зрозуміло, бо най#
більш доцільним можна вважати відкриття
агентства перед початком туристичного сезо#
ну, а не в сам сезон коли конкуренція дуже ве#
лика. На рисунку ми бачимо, що у травні та ве#
ресні деякий відсоток франчайзингових
агентств навіть припинили туристичну діяль#
ність.

Джерело: [5].

Рис. 2. Кількість франчайзингових агентств за регіонами України

Джерело: [5].

Рис. 3. Динаміка кількості франчайзингових турагентств на туристичному ринку України
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У статті ми будемо аналізувати пропозиції
франшиз великих туроператорів, а саме Coral
Travel, Anex Tour, Join Up, TUI та Tez Tour, не#
обхідно також визначити, як саме змінювали#
ся їх показники кількості франчайзингових
агентств на туристичному ринку, для того, хто

є наразі лідером за наданням франшиз, та які
туроператори в перспективі можуть мати до#
сить високі показники. Ці показники наведені
на рисунку 5.

Як бачимо, найбільший приріст та, взагалі,
кількість турагентств, що входять до мережі

Рис. 4. Динаміка зміни кількості франчайзингових підприємств за 2018 рік
Джерело: [5].

Рис. 5. Динаміка кількості франчайзингових турагентств найбільших туроператорів України

Джерело: [2; 8—11].

Паушальний внесок, грн Туристичний 
оператор Для 

новачків 
Для діючих 
агентств 

Роялті 
План 

продажів, 
чол. 

Базова 
комісія 
агентства 

Coral Travel 28 000 8000 2000 250 13% 
Anex Tour 23 500 13000 1050 250 13% 
Join Up 22 000 22 000 2000 350 13% 
TUI 16 300 16 300 1500 80 12% 
Tez Tour Не 

приймають 
40 000 1% від 

щомісячного 
обороту 

300 14% 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика франчайзингових пакетів основних масових
туроператорів України

Джерело: таблицю складено автором за матеріалами [2; 3; 8—11].



56
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 4, 2020

франчайзингу має туроператор Coral Travel. За
4 роки, що надається франшиза, відкрилося 285
офісів по всій Україні, що є найбільшим резуль#
татом серед масових туроператорів України.
Трохи менш різке збільшення демонструє ту#
роператор TUI. Наразі він має 256 офісів, що
працюють за його франшизою в Україні. Далі
ситуація складається досить цікава, бо інші ту#
роператори мали періоди, коли кількість їх
офісів зменшувалася, а в ситуації з Join Up
зменшувалося майже в два рази. Це можна по#
в'язати в передусім з економічною ситуацією у
країні, коли в період з 2014 до 2015 року при#
пиняли свою діяльність не тільки франчайзин#
гові офіси, але й багато незалежних агентств.
Ще однією причиною можна назвати незацікав#
леність операторів розвивати власну мережу
турагентств у цей період часу. Нині туропера#
тор Join Up навпаки намагається збільшити ча#
стку своїх офісів на туристичному ринку и на
сьогодні мають 101 офіс. Досить цікава ситуа#
ція у туроператора Tez Tour. Вони мають най#
меншу кількість франчайзингових офісів в Ук#
раїні серед інших туроператорів і ця цифра за#
лишається приблизно стабільною за останні
роки без різких коливань і складає наразі 36 ту#
рагентств. Така мала кількість пов'язана з до#
волі суворими умовами вступу до мережі. На
цей графік не потрапив туроператор Anex Tour.
Це пов'язано з тим, що вони запустили влас#
ний франчайзинг тільки на початку 2017 року,
але наразі демонструють дуже велике зростан#
ня франчайзингових офісів. За рік, в Україні
відкрилося 105 франчайзингових представ#
ництв цього туроператора і можна спрогнозу#
вати, що ця цифра буде зростати і надалі.

Проаналізувавши франчазингові пропо#
зицій основних масових туроператорів Украї#
ни, доцільно створити порівняльну таблицю за
основними показниками.

Якщо брати основні показники діяльності
та вступу у мережу, як#от: паушальний вне#
сок (для новачків та діючих агентств), роялті,
план продажів та базову комісію агентств —
маємо наступну ситуацію. За показником па#
ушального внеску найбільш лояльні умови
має туроператор Coral Travel. Це можна по#
в'язати з тим, що вони ставлять на меті пост#
ійно збільшувати кількість франчайзингових
агентств по всій Україні, а тому поставили ма#
ленький поріг для вступу. Найбільший показ#
ник має туроператор Tez Tour, що відобра#
жається і на кількості агентств загалом по Ук#
раїні. Всі інші туроператори в останній час
відкрили достатньо офісів, тому збільшили
паушальні внески.

Якщо розглядати суму роялті, то тут при#
близно показники однакові у декількох туро#
ператорів (1500—2000 грн). Виключенням є Tez
Tour, де щомісячні відрахування складають
відсоток від продажів агентства. Щодо плану
продажів для міста Харкова, то найнижчий він
у TUI, але в найближчий час вони, скоріш за
все збільшать план продажу, бо активно поча#
ли розвивати регіональні ринки і у агентств
буде великий вибір пропозицій саме від цього
туроператора. Найвищий показник у Join Up,
який має найбільшу кількість можливих на#
прямів з відльотом із Харкова. Базова комісія
майже у всіх туроператорів однакова (13%),
виключенням є TUI, де в стартовому пакеті за#
кладено комісію 12% та Tez Tour з найвищою
комісію серед аналізованих операторів — 14%.
Це зумовлюється тим, що франчайзингові аген#
тства продають тури лише цього туроперато#
ра, тому і отримують найвищу комісію серед
усіх [1].

Вибір підприємця тієї чи іншої франшизи
залежить не тільки від фінансових складових
франчайзингового пакету, але і від того, які
умови надає оператор для потенційного фран#
чайзі, адже від цього буде залежати успіх
діяльність турагентства. Окрім того, в багатьох
випадках дуже важливу роль грає саме при#
хильність самого підприємця до якогось конк#
ретного бренду, довіра до нього серед клієнтів
та, загалом, відомість на туристичному ринку.

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного аналізу динаміки

кількості франчайзингових турагенств за
різними показниками, можна дійти загального
висновку, що на сьогодні цей тип ведення бізне#
су є дуже популярним, що підтверджується ди#
намікою змін у кількості франчайзингових
офісів за останні роки в Україні. Ця тенденція
буде продовжуватися, бо за високої конку#
ренції на туристичному ринку, це один з найк#
ращих способів залишатися конкурентоспро#
можним. Через велику кількість турагентств
змивається поняття хорошого сервісу для
клієнтів наразі конкуренція перетворилася у
постійну боротьбу за туриста шляхом недобро#
совісної конкуренції. В даному випадку для
клієнта франчайзинг — це та можливість отри#
мати високий рівень обслуговування та гарантії
власної безпеки та надійності, які вони не змо#
жуть отримати в незалежному агентстві, особ#
ливо виходячи з того, що за останній час відбу#
вається не мало проблемних ситуацій, коли ту#
рагентства показують власну бездіяльність.
Тому можна сказати, що франчайзинг буде і
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надалі розвиватися і частка його на туристич#
ному ринку України з кожним роком зроста#
тиме.
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