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Сучасна  світова  економіка  характеризується 
високим  рівнем  глобалізації  та  інтеграції.  Дер-
жавні кордони та суттєві відмінності між економі-
ками країн стають все менш помітними та суттє-
вими.  Інтернаціоналізація  та  транснаціоналізація 
сприяють зближенню національних економік, фор-
муванню економічних союзів та єдиного економіч-
ного  простору.  Посиленню  економічних  зв’язків 
між  країнами,  на  даному  етапі  їхнього  розвитку, 
сприяє франчайзинг, оскільки сьогодні він задіяний 
практично  у  всіх  сферах  економічної  діяльності 
та  є  одним  із  найдієвіших  та  найдемократичні-
ших способів виходу за межі національних ринків. 
Саме  це  і  робить  дане  питання  актуальним  для 
дослідження. Незважаючи на те, що франчайзинг 
вважається  відносно  молодим  видом  організації 
діяльності, він є домінуючою формою ведення біз-
несу  як США,  так  і  в Європі,  а  темпи  його  зрос-
тання стають з кожним роком все більшими.

Висока  популярність  та  значна  поширеність 
франчайзингу  визначається  тим,  що  він  надає 
реальні  можливості  для  розвитку  мережі  збуту 
товарів як на національних ринках, так і на закор-
донних,  залучаючи  відносно  незначні  кошти,  а 
головне за невеликий проміжок часу.

Постановка проблеми. З точки зору економіч-
ної теорії, франчайзинг як форма ведення бізнесу 
може значно прискорити темпи економічного роз-
витку  як  країни  в  цілому,  так  і  окремих  регіонів. 
Крім того, просування франчайзингу сприяє підви-
щенню доходів населення, оскільки збільшується 
кількість  споживачів  продукції  та  послуг  фран-
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чайзингових  компаній,  так  і  число  тих,  хто  може 
почати власний бізнес на основі франчайзингу [1].

Франчайзинг  відіграє  роль  чинника  економіч-
ного  зростання  для  низки  розвинених  країн,  а 
також країн, що розвиваються. За даними Спіль-
ної  Декларації  Світової  ради  франчайзингу  уні-
кальність франчайзингу полягає в зниженні ризику 
невдачі  бізнесу,  створює  робочі  місця,  стимулює 
інновації  та  креативність,  є  каналом  поширення 
передових бізнес практик, а відтак, і знань, є фак-
тором  розвитку  малого  та  середнього  підприєм-
ництва [2]. Все це може слугувати джерелом еко-
номічного  зростання  країни  та  локомотивом  для 
глобальної економіки. 

Аналіз основних наукових досліджень. Серед 
провідних  науковців,  які  займалися  досліджен-
ням  франчайзингу,  відзначимо  таких:  С.  Сосна, 
Є. Васильєва, О. Городова, Р. Гамельтон, І. Дахно, 
Д. Хайфілд, М. Мендельсон, Д. Стенфорд, Б. Сміт, 
Н. Широбокова, В. Шкромада, Д. Балді, Є.  Коше-
леві, В. Денисюк, Е. Легенда, Г. Цірат, Л. Цимбал, 
Г.  Андрощук,  О.  Суховатий,  В.  Ляшенко.  Однак, 
існує досить багато невирішених питань, які стосу-
ються сфери франчайзингу, що дає підстави здій-
снювати подальші дослідження.

Постановка завдання. Дослідити вплив фран-
чайзингу на економічне зростання в країнах-чле-
нах ЄС та Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш  розвинений  франчайзинг  в  розвине-
них  країнах.  Так  в  США  на  частку франчайзин-
гових  компаній припадає 18 млн. робочих місць 
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і  2,1  трлн  дол.  США  в  загальному  обсязі  націо-
нальної  економіки.  У  Китаї  на  сектор  франчай-
зингу  припадає  47,83  млрд  дол.  США  в  загаль-
ному  обсязі  продажів  і  825  тис.  робочих  місць. 
Національна асоціація франчайзингу Китаю очі-
кує, що національні та іноземні бренди покажуть 
зростання на 10-20% протягом найближчих п'яти 
років. У Великобританії оборот франчайзингових 
компаній  в  2010-2015  рр.  досяг  11,8  млрд фун-
тів стерлінгів, в секторі зайняті 465 тисяч чоловік. 
У Франції їх оборот досяг 48 млрд євро, в Німеч-
чині  –  55  млрд  євро,  франшизи  дають  роботу 
463 тисяч німцям [3].

Таким  чином,  важливим  науковим  викликом 
є  дослідити  величину  впливу  франчайзингу  для 
економічного  зростання  нашої  вибірки  20  євро-
пейських країн, в тому числі України. Ми припус-
каємо,  що  поряд  з  іншими  традиційними  ключо-
вими  детермінантами  економічного  зростання 
(капітал,  робоча  сила,  зовнішня  торгівля,  прямі 
іноземні інвестиції) економічна вага франчайзингу 
буде незначною, проте позитивною. Для перевірки 
цієї гіпотези застосовуємо економетричний аналіз 
панельних даних з фіксованими ефектами.

Важливим завданням включити у специфікацію 
моделі всі ключові чинники, які мають системний 
вплив на економічного зростання, та які притаманні 
відкритим  економікам  як  країни  з  нашої  вибірки. 
Сучасна економічна теорія та численні емпіричні 
праці  в  галузі  відкритості  та  зростання  засвідчу-
ють, що  відкрита  економіка  зростає швидше  ніж 
закрита економіка  завдяки ліберальнішій  зовніш-
ній  торгівлі  (імпорт  та  експорт),  залученню  іно-
земних інвестицій, обміну технологічними вдоско-
наленнями  та  знаннями  [4].  В  низці  досліджень 
доводиться важлива роль інституцій для сприяння 
зростанню  в  країні  [5,  6].  Таким  чином,  ґрунтую-
чись  на  цих  фундаментальних  дослідженнях, 
ми долучаємо до нашого аналізу впливу франчай-
зингу на економічне зростання також торговельні, 
інвестиційні, науково-дослідні та інституційні чин-
ники. Водночас, для дослідження впливу політико-
економічних  чинників  міжнародної  економічної 
інтеграції на економічне зростання необхідно вра-
ховувати капітал та робочу силу – як базові фак-
тори виробництва відповідно до виробничої функ-
ції Кобба-Дугласа. 

У нашому дослідженні ми намагаємось оцінити 
причинність  зв’язку  між  франчайзингом,  низкою 
ключових міжнародних факторів та базовими фак-
торами виробництва зі зростанням економіки. Для 
цього ми формуємо вибірку з 20-ти європейських 
країн, з них 18 країн ЄС (Бельгія, Австрія, Хорва-
тія,  Чехія,  Данія,  Фінляндія,  Франція,  Німеччина, 
Греція,  Угорщина,  Італія,  Нідерланди,  Польща, 
Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, 
Україна,  Об’єднане  Королівство),  Швейцарія  та 
Україна. Часовий період нашого дослідження ста-

новить 5 років, починаються з 2007 року та закінчу-
ючи 2011 р., за які є доступними опубліковані ста-
тистичні дані для нашої групи країн за відповідним 
переліком показників, що становлять наш інтерес. 
Для подолання різних проблем в оцінюваному рів-
нянні ми використовуємо економетричний аналіз 
панельних  даних  методом  найменших  квадратів 
з  трансформацією  методом  фіксованих  ефектів, 
щоб ліквідувати гетерогенність по країнах.

Ми  використовуємо  логарифмічно-лінійну 
модель, яку презентуємо в рівнянні (1), що співвід-
носить  економічне  зростання,  яке ми  вимірюємо 
як ВВП в постійних дол. США на 2010 р. (GDSit) в 
логарифмах, кожної з 20-ти країн і з нашої групи за 
відповідний рік t, до таких чинників як:

1. Капітал (Kit), в логарифмах, який ми визнача-
ємо як валове нагромадження капіталу (в постій-
них доларах США за 2010 р.) в логарифмах. 

2. Робоча сила (Lit), в логарифмах, яку ми визна-
чаємо як вся робоча сила, кількість зайнятих.

3. Експорт товарів та послуг (EXPit), в логарифмах.
4. Імпорт товарів та послуг (IMPit), в логарифмах.
5. Прямі іноземні інвестиції (FDIit), в логарифмах.
6. Змінна франчайзингу, як кількість франчай-

зерів (FRAN_1it) в логарифмах; та альтернативно, 
як  кількість  франчайзингових  точок  (FRAN_2it)  в 
логарифмах.

Для  подолання  проблеми  повноти  специфі-
кації  моделі  в  оцінюваному  рівняння  ми  контр-
олюємо  інші  можливі  детермінанти  економічного 
зростання  –  такі  як,  науково-дослідна  діяльність 
(витрати  на  науково-дослідні  розробки,  RDit  в 
логарифмах), платежі за використання прав інте-
лектуальної власності, роялті (ROYit), інституції як 
Індекс Економічної Свободи (IEFit).
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де  i та  t показують країни та періоди часу від-
повідно; 

ci – це неспостережуваний фіксований (по кра-
їнах) ефект;

uit є ідіосинкратичними похибками.
Статистичні  дані  з  описом  показників  та  дже-

рел  даних  подано  в  Додатку  А. Описова  статис-
тика та кореляційний аналіз між показниками оці-
нюваного рівняння подано в Додатку Б. Джерело 
статистичних даних – статистична база Світового 
Банку World Development Indicators. Для регресій-
ного  аналізу  використовуємо  статистичний  пакет 
EVIEWS. 

Результати  тестування  впливу  франчайзингу 
на економічне зростання подано в табл. 1. 

Висновки з проведеного дослідження.  Як 
видно  зі  специфікацій  2,  4,  5,  6  коефіцієнт  змін-
ної франчайзингової діяльності,  яка вимірюється 
як  кількість франчайзерів,  є  позитивним,  статис-
тично значимим, проте його величина є в 10 разів 
менша, ніж коефіцієнт робочої сили; в 5 разів мен-
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ший,  ніж  коефіцієнт  капіталу;  в  4  рази  менший, 
ніж  коефіцієнт  експорту.  З  цього  можна  зробити 
висновок,  що  франчайзинг  впливає  на  еконо-
мічне зростання країн нашої вибірки. Хоча й еко-
номічна  значущість  франчайзингу  для  економіч-
ного зростання не є настільки вагомою порівняно 
з  такими  ключовими  детермінантами  як  робоча 
сила,  капітал  чи  експорт,  все ж  таки  (як  видно  з 
величини  коефіцієнту  франчайзингу  в  регресії) 
франчайзинг додає до економічного зростання на 
рівні 7-10% від економічного впливу робочої сили 
на  економічне  зростання,  або  на  рівні  18-20% 
від  економічного  впливу  капіталу  на  економічне 
зростання,  або  на  рівні  25-26%  від  економічного 
впливу експорту на економічне  зростання. Отри-
мані результати є досить несподіваними, оскільки 
наша  гіпотеза  передбачала,  що  роль  франчай-
зингу  в  економічному  зростанні  буде  незначною, 
якщо  не  нікчемною.  Таким  чином,  ми  знаходимо 
підтвердження важливості франчайзингу для еко-
номічного  зростання  групи  європейських  країн,  в 
тому числі України. 

Водночас,  застосування  альтернативного 
вимірника  франчайзингу  як  кількість  франчай-
зингових  точок,  робить  коефіцієнт  франчайзингу 
статистично  не  значимим.  Це  можна  обґрунту-
вати  недосконалістю  вимірника франчайзингу  за 

кількістю  франчайзингових  точок,  або  пробле-
мою вибірки, що може  слугувати предметом для 
подальших досліджень.
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Таблиця 1
Результати тестування моделі впливу франчайзингу на економічне зростання  

групи європейських країн, метод найменших квадратів (OLS) з фіксованими ефектами
1 2 3 4 5 6

GDP GDP GDP GDP GDP GDP
K 0.122*** (5.34) 0.141*** (6.19) 0.119*** (6.24) 0.152*** (5.67) 0.147*** (4.60) 0.135*** (4.12)
L 0.487*** (3.42) 0.376*** (2.66) 0.394*** (3.50) 0.430** (2.58) 0.453** (2.28) 0.541** (2.61)

EXP 0.101* (1.96) 0.119** (2.41) 0.147*** (3.62) 0.105** (2.07) 0.106 (1.66) 0.077 (1.16)
IMP 0.092 (1.50) 0.041 (0.67) 0.042 (0.88) 0.032 (0.49) 0.037 (0.43) 0.070 (0.80)
FDI 0.001 (0.28) 0.002 (0.64) 0.001 (0.52) 0.003 (0.95) 0.003 (0.91) 0.004 (1.30)

FRAN_1 0.030*** (2.80) 0.028** (2.50) 0.026** (2.20) 0.023* (1.95)
FRAN_2 -0.002 (1.60)

RD 0.029 (1.16) 0.019 (0.64) 0.005 (0.16)
ROY 0.010 (0.88) 0.009 (0.79)

INSTIT 0.112 (1.40)
Константа 11.008*** (4.93) 12.950*** (5.79) 12.627*** (7.23) 12.357*** (4.61) 11.720*** (3.63) 10.053*** (2.94)
Спостере-

ження 92 92 75 88 76 76

Кількість 
країн 20 20 20 20 17 17

R-squared 0.84 0.86 0.90 0.87 0.86 0.87
Примітки: Абсолютне значення t статистики в дужках. * – значимість на рівні 10%; ** – значимість на рівні 5%;  
*** – значимість на рівні 1%.

Джерело: розраховано автором, використовуючи статистичну програму EVIEWS


