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ФРАНЧАЙЗИНГ                             СИЛЛАБУС (SУLLABUS) 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Франчайзинг вивчає базові поняття, проблематики концепції франчайзингу як 

особливої форми організації бізнесу. 

 Результатом вивчення дисципліни є формування теоретичних знань, 

практичних вмінь і навичок (компетентностей) студентів щодо сутнісних 

характеристик та особливостей застосування франчайзингового бізнесу.  

В результаті опанування програми дисципліни студент повинен знати: 

– природу та економічну сутність франчайзингу, переваги та недоліки 

франчайзингових відносин;  

– класифікацію видів та типів франчайзингу; 

– господарсько-правовий зміст відносин комерційної конфесії; 

– поняття, зміст та принципи основних франчайзингових систем; 

– специфіку використання франчайзингу в різних галузях ведення бізнесу; 

– схему ефективної побудови фінансових відносин між франчайзером та 

франчайзі; 

– теоретичні аспекти франчайзингової стратегії; 

– особливості, відмінності та основні елементи бізнес-плану франчайзингу;  

– способи організації франчайзингу; 

– оцінювання ризиків бізнес-франчайзингу; 

- оцінювання ефективності франчайзингового бізнесу. 

Студент повинен вміти: 

– • впроваджувати технологію створення франчайзингового бізнесу; 

– використовувати навики для створення та управління франчайзингового бізнесу; 

– аналізувати франшизи для ефективної реалізації малого бізнесу; 

– аналізувати можливості використання франчайзингу для розширення бізнесу; 

– характеризувати основні показники франчайзингової угоди; 

– здійснювати опис франчайзингових систем, визначати їх специфіку та 

передумови запровадження;  

– оцінювати ризики ефективність франчайзингу; 

– впроваджувати форми контролю в системі безпеки франчайзингового бізнесу. 

 

Зміст дисципліни: детальна інформація щодо змісту тем наведена в Програмі 

дисципліни, яка є доступною в системі Дистанційного навчання КНТЕУ за посиланням: 

http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106 

 

Пререквізити: вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Підприємництво та бізнес-культура», «Маркетинг», «Економіка та фінанси 

підприємства», «Гроші та кредит», «Менеджмент». та ін.  

 



Мова викладання: українська. 

 

Обсяг курсу: кількість годин - 180; кількість кредитів - 6 

 

Формат курсу: очний (offline) / змішаний (blended) - курс, має супровід в системі 

Дистанційного навчання КНТЕУ, має структуру, контент, завдання і систему 

оцінювання; 

 

Форми поточного контролю: тестування, самостійні роботи, підсумкова 

контрольна робота, підготовка доповіді та презентацій, ІРС. 

 

Форма підсумкового контролю: письмовий екзамен. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Політика академічної доброчесності: під час навчання здобувачі мають 

дотримуватися положень Етичного кодексу здобувачів вищої освіти КНТЕУ 

(Інформація доступна за посиланням - 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf) 
 

Оцінювання знань: оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до  

Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів (Інформація 

доступна за посиланням -

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/0cf1eee352a9fb8fb476970d47685b6d.pdf) 
 

Доступ до курсу в системі дистанційного навчання: Інформація доступна за 

посиланням: http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106 
 

Консультації: Згідно графіка індивідуальних консультацій викладача, 

розміщеному на офіційній сайті КНТЕУ (Інформація доступна за посиланням: 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1568&uk 

 

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Грищенко І. М. Підприємницький бізнес: підруч. для студентів ВНЗ / І. М. 

Грищенко. - Київ : Грамота, 2016. - 519 с. 

2. Рокоча В. В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу 

(антикризовий аспект): навч. посіб. / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. 

Терехов; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : Ун-т економіки та 

права "КРОК", 2017. - 350 с. 

3. Варналій З.С. Основи підприємництва: навч. посіб. / З.С. Варналій. – 2-ге 

вид., випр. і допов. – К.: Знання-Прес, 2010. – 285 с. 

4. Конкуренція і підприємництво : монографія / З.С. Варналій. – Київ : Знання 

України, 2015. – 463с. 

5. Кузьмін О.Є. Франчайзинг у підприємницькій діяльності: навч. посіб. / 

О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук ; за ред. 

О. Є. Кузьміна ; М-во освіти і науки України. — Київ: Знання, 2011. - 268с. 

6. Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія / за ред. Н.О. Голошубової – К.: 

Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 344с. 

http://ldn.knute.edu.ua/course/view.php?id=106


4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Концепція 

франчайзингу як особливої 

форми організації бізнесу 

22 6 4 - 16 
Т, УД, 

П 

Тема 2. Договірні відносини у 

сфері франчайзингу  
26 6 4  12 

Т, ЛК, 

УД 

Тема 3. Особливості 

використання франчайзингу в 

різних галузях 

підприємницької діяльності  

26 6 - 2 20 
Т, УД, 

КМ 

Тема 4. Механізм створення 

бізнесу на основі франчайзингу  
28 6 - 6 18 

Т, 

ПЗ,КМ 

Тема 5. Франчайзингова 

стратегія та бізнес-план 24 4  4 14 
Т, ПЗ, 

КМ 

Тема 6. Безпека франчайзингу 

та оцінка пов’язаних з ним 

ризиків 

26 4 2  16 ПЗ, КМ 

Тема 7. Оцінка економічної 

ефективності придбання та 

використання франшизи 

28 6  4 20 ІР 

Разом 180/6 38 10 16 116 Х 

Підсумковий контроль - екзамен 

Т – тестування 

ІР – захист індивідуальної роботи 

ПЗ – перевірка виконаних задач (вправ) 

УД – участь у дискусії 

КР – контрольна робота 

КМ - кейс-метод 

ЛК  лекція-конференція 

П -  підготовка презентації 
 



5. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТА ОЦІНКА ЇХ У БАЛАХ 
 

Теми курсу, заняття та види робіт Оцінка 

у балах 

ТЕМА 1.  Концепція франчайзингу як особливої форми організації бізнесу 

Семінарське заняття № 1 

1. Обговорення дискусійних питань: 

2. Поширеність франчайзингу в Україні, його значення в діяльності основних суб’єктів франчайзингового бізнесу. 

3. Основні ознаки франчайзингу та франчайзингового бізнесу. 

4. Основні історичні етапи розвитку франчайзингу 
5. Аналіз статистичних даних щодо франчайзингу в Україні на основі офіційного сайту Асоціації франчайзингу України 

та даними: https://franchisegroup.com.ua/. 

5 

Семінарське заняття № 2 

Виступи з презентаціями: 

1. Розвиток франчайзингу у країнах ЄС, США, Азії 

2. Сучасні тенденції розвитку франчайзингу в Україні 

3. Тренди франчайзингу в період дії кризи 2020-2021. Антикризові франшизи.  

5 

ТЕМА 2. Договірні відносини у сфері франчайзингу  

Семінарське заняття № 3 

Питання до семінару: 

1. Правове забезпечення відносин франчайзера та франчайзі.  

2. Аналіз можливості використання франчайзинга для розширення бізнесу.  

3. Схеми ефективної побудови фінансових відносин між франчайзером та франчайзі.  

4. Ознайомлення з договором франчайзингу (комерційної концесії). 

5 

Семінарське заняття №4.  

Питання до семінару:  

1. Порівняльна характеристика договору комерційної конфесії та суміжних договорів.  

2. Особливості угод про товарний та діловий франчайзинг. 

3. Умови купівлі та використання екофраншиз.  

4. Законодавчо-правова база франчайзингу.  

5. Виступи з доповідями щодо порівняльного аналізу умовної ціни на франшизу за дами офіційного сайту Асоціації 

5 



франчайзингу України. 

Тестування по темі. 

Тема 3. Особливості використання франчайзингу в різних галузях підприємницької діяльності  

Практичне заняття №5 

Розв’язання ситуаційної вправи (кейс) на основі придбаного франчайзингового проекту: «Як стати франчайзі: захист 

інтелектуальної власності підприємства та шляхи припинення відносин франчайзингу». Термінологічний диктант. 

3 

ТЕМА 4. Механізм створення бізнесу на основі франчайзингу 

Практичне заняття №6 

Розв’язання ситуаційної вправи (кейс) присвяченої алгоритму створення франчайзингового проекту або як стати 

франчайзером. 

Оцінювання франчайзингових пропозицій та фінансових аспектів,  

потенційних вигод франчайзера. Пошук, відбір та управління франчайзі.  

5 

Практичне заняття №7 

Розв’язання завдань до практичної роботи, присвячених формуванню та використанню джерел фінансування франчайзингових 

операцій: виявлення основних тенденцій зміни обсягів, складу та джерел фінансування, коефіцієнтний аналіз, факторний 

аналіз, визначення вартості окремих джерел; проведення розрахунків щодо оптимізації джерел залучення фінансових ресурсів. 

3 

Тема 5. Франчайзингова стратегія та бізнес-план 

Практичне заняття №8 

Розв’язання практичних завдань щодо планування бізнесу франчайзера, профілю потенційного франчайзі, платежі, що 

сплачуються франчайзі та інші доходи франчайзера. Підготовка фінансових моделей діяльності типового франчайзі.  

 

3 

Практичне заняття №9 

Розв’язання кейсу, присвяченому обґрунтуванню розміру франчайзингових платежів. Розрахунок можливого складу витрат 

франчайзі за франчайзинговою угодою. Розгляд окремих видів платежів під час проведення франчайзингових операцій. 

4 

Тема 6. Безпека франчайзингу та оцінка пов’язаних з ним ризиків 

Семінарське заняття 10  

1. Захист інтелектуальної власності франчайзера.  

2. Стандартизація основних напрямків діяльності підприємства-франчайзера.  

3. Стандарти та етика франчайзингу.  

4 

 

 

 



4. Можливості франчайзингу в системі фінансово-економічної безпеки ведення бізнесу.  

Виступи з доповідями: «Оптимизація франчайзингового бізнесу франчайзі». 

Тема 7. Оцінка економічної ефективності придбання та використання франшизи 

Семінарське заняття 11  

Розв’язання практичних завдань на розрахунок показників ефективності франчайзингових операцій франчайзера, франчазі та 
оцінювання фінансового ризику франчайзингової діяльності. 

Практичне заняття №12 

Захист індивідуальних робіт щодо розробки проекту купівлі франшизи та оцінювання його економічної ефективності. 

 

 

 

3 

 

 

 

Практичне заняття №13 Підсумкова контрольна робота 10 

Наукова робота (участь в олімпіадах, наукових конкурсах, написання статей тощо) 10 

Тестування в системі Moodle 15 

Індивідуальна робота студента 20 

Всього за рік 100 
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