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у статті проаналізовано підходи до організації внутрішньої логістики франчайзингових торговельних мереж та методичне забезпечення оцінки 
результатів логістичної діяльності на підприємствах франчайзингових мереж. обґрунтовано актуальність застосування референтних моделей 
управління ланцюгами поставок у побудові системи управління логістичною діяльністю франчайзингових мереж. Запропоновано класифіка-
цію моделей управління внутрішньою логістикою франчайзингових роздрібних торговельних мереж. необхідність такої класифікації викли-
кана потребою у визначенні ступеня та меж управлінського впливу франчайзера на логістичну систему франчайзі та встановлення обмежен-
ня контрольованості бізнес-процесів франчайзі. відповідно до класифікації виділено три базові моделі управління внутрішньою логістикою 
франчайзингових мереж: м’яку, жорстку та гібридну. Запропоновано формування набору стратегічних та операційних показників діяльності, 
за допомогою якого франчайзер може встановлювати необхідні цільові орієнтири та оцінювати роботу усіх франчайзі, використовуючи SCOR-
модель, що може бути пристосована до більшості логістичних систем.
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в статье проанализированы подходы к организации внутренней логистики франчайзинговых торговых сетей и методическое обеспечение оцен-
ки результатов логистической деятельности на предприятиях франчайзинговых сетей. обоснована актуальность применения референтных 
моделей управления цепями поставок в построении системы управления логистической деятельностью франчайзинговых сетей. Предложена 
классификация моделей управления внутренней логистикой франчайзинговых розничных торговых сетей. необходимость такой классифи-
кации вызвана потребностью в определении степени и границ управленческого влияния франчайзера на логистическую систему франчайзи 
и  установление ограничения подконтрольности бизнес-процессов франчайзи. в соответствии с классификацией выделены три базовых мо-
дели управления внутренней логистикой франчайзинговых сетей: мягкая, жесткая и гибридная. Предложено формирование набора стратеги-
ческих и операционных показателей деятельности, с помощью которого франчайзер может устанавливать необходимые целевые ориентиры 
и  оценивать работу всех франчайзи, используя SCOR-модель, которая может быть применена к большинству логистических систем.
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Постановка проблеми. в умовах посилення конку-
ренції та обмеженості фінансових можливостей для під-
приємств важливим та ефективним кроком є використан-
ня франчайзингових відносин. Сьогодні франчайзинг є 
однією з інноваційних форм організації та ведення бізнесу, 
що дозволяє підвищити ефективність малого бізнесу за-
вдяки унікальній можливості об’єднувати переваги мало-
го і великого підприємництва та дає змогу вирішити різні 
економічні проблеми. 

Франчайзинг – це спосіб організації та ведення бізнесу, 
що передбачає тривале контрактне співробітництво, при 
якому компанія-власник (франчайзер) передає незалеж-
ному бізнесменові або компанії (франчайзі) право на про-
даж товарів і послуг цієї компанії в обмін на зобов’язання 
франчайзі продавати ці товари або послуги.

усе більшу зацікавленість у виробників і торгових ком-
паній викликає франчайзинг як спосіб створення стабіль-
ної і гнучкої мережі роздрібних підприємств. Застосування 
франчайзингу забезпечує ефективне просування та збут 
власної продукції, сприяє розвитку та розширенню діяль-
ності, надає можливість досягнути максимальних результа-
тів протягом мінімального терміну. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, 
що дослідженню питань застосування франчайзингових 
відносин між підприємствами в україні та світі приділялось 
багато уваги в працях  провідних зарубіжних і українських 
вчених  г. а. андрощука, м. д. Бедринець, в. а. денисюка, 
д. н. Землякова, о. П. корольчука, і. в. рикової, д. Стенвор-
та, а. в. цират та ін. [1–7]. у роботах цих авторів аналізується 
закордонний та вітчизняний досвід застосування франчай-
зингу, розроблені класифікації видів та типів франчайзин-
гу, надаються рекомендації з побудови франчайзингової 
мережі, франчайзинг розглядається як інтегрована форма 
розвитку бізнесу, аналізуються такі питання, як бухгалтер-
ський облік, оподатковування, юридичні питання діяль-
ності в рамках системи франчайзингу. аналіз економічної 
літератури з питань франчайзингу показав, що серед інших 
недостатньо вивчених аспектів франчайзингових відносин 
в україні проблемним є також управління логістичними 
процесами в франчайзингових роздрібних торговельних 
мережах.

Мета статті – розробити методичний підхід до оці-
нювання результатів управління логістичною діяльністю 
франчайзингових роздрібних торговельних мереж, що 
враховує, з  одного боку, різний ступінь контрольованос-
ті франчайзером логістичної системи франчайзі, а з іншо-
го  – дає можливість на базі стандартизованої моделі ло-
гістичних бізнес-процесів проводити аналіз та порівняння 
показників результативності управління логістичною ді-
яльністю франчайзі.

Виклад основного матеріалу. одним з інструментів 
підвищення конкурентоспроможності франчайзингової 
роздрібної торговельної мережі, забезпечення її стабіль-
ності та економічного зростання є ефективні логістика та 
асортиментна політика.

управління логістичними процесами франчайзинго-
вих роздрібних торговельних мереж має свої особливості, 

оскільки франчайзер та франчайзі юридично незалежні,  
а їх співпраця повинна задовольняти як загальні, так і осо-
бисті інтереси всіх учасників франчайзингової мережі.

для розробки ефективної моделі управління бізнес-
процесами логістики у системі франчайзингу, необхідно 
класифікувати логістичні взаємовідносини, що виникають 
між франчайзером та франчайзі. класифікація логістичних 
взаємовідносин визначатиме ступінь та межі управлінсько-
го впливу франчайзера на логістичну систему франчайзі та 
встановлюватиме обмеження контрольованості бізнес-
процесів франчайзі.

у франчайзингових роздрібних торговельних мере-
жах можна виділити три основні моделі управління вну-
трішньою логістикою: м’яку, жорстку та гібридну.

Характерною особливістю м’якої моделі управлін-
ня логістикою є незалежне, автономне управління това-
ропросуванням франчайзера та франчайзі. основним є 
використання загальних правил закупівельної політики 
в  межах єдиної номенклатури у одних і тих самих поста-
чальників за однаковими цінами. особливістю даної моде-
лі є отримання найбільш вигідних умов закупівлі товарів 
у постачальників завдяки збільшенню обсягів товарів, що 
закуповуються. Сам процес організації торгівлі строго не 
регламентується. основною вимогою є контроль асорти-
ментної політики франчайзі – в обмін на низькі ціни  то-
вар повинен закуповуватися в зазначених франчайзин-
говим договором обсягах. При застосуванні такої моделі 
управління логістикою важливим є підтримання єдиного 
«типового» асортименту франчайзера та франчайзі для 
створення загального іміджу франчайзингової мережі як 
єдиного цілого.

жорстка модель управління логістикою передбачає 
співпрацю франчайзі з єдиним закупівельним центром 
франчайзера з повним повторенням його технології ро-
боти. товари закуповуються у різних постачальників та 
постачаються до єдиного закупівельного центру франчай-
зера. весь логістичний процес  від закупівлі товару у по-
стачальників до постачання товару в магазини франчайзі 
здійснюють спеціалізовані підрозділи франчайзера. осно-
вною вимогою до франчайзі є реалізація поставлених това-
рів та дотримання загальних стандартів франчайзингової 
роздрібної торговельної мережі.

ця модель управління логістикою має значні перева-
ги. Франчайзі має можливість аутсорсингу висококваліфі-
кованих управлінських ресурсів, задіяних в закупівлі това-
рів, логістичних операцій, інформаційних технологій. жор-
стка модель управління логістикою особливо ефективна за 
наявності у франчайзера розподільчого центру. це надає 
значні конкурентні переваги всій франчайзинговій роз-
дрібний торговельній мережі.

гібридна модель управління логістикою застосовуєть-
ся у франчайзингових роздрібних торговельних мережах, 
до складу яких входять підприємства різних форматів. За 
такої моделі управління деякі франчайзі самостійно керу-
ють товаропросуванням за загальними правилами закупі-
вельної політики в межах м’якої моделі, а інші франчайзі 
інтегровані за жорсткою моделлю.   
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дану модель управління логістикою використовують:
коли до франчайзингової роздрібної мережі вхо- �
дить вже сформована мережа франчайзі зі своїм 
розподільчим центром;
коли формується міжрегіональна франчайзингова  �
мережа, для якої використання жорсткої моделі 
економічно недоцільно;
коли мережа є багатоформатною та до її складу вхо- �
дять гіпермаркети, управління логістикою яких до-
цільно здійснювати за м’якою моделлю. 

у процесі створення та розвитку франчайзингової 
роздрібної торговельної мережі може бути використана 
будь-яка з цих логістичних моделей. на початковому етапі 
розвитку франчайзингової мережі франчайзер може ще не 
мати свого власного розподільчого центру та працювати за 
м’якою моделлю. 

у процесі розвитку та розширення франчайзингової   
роздрібної торговельної мережі франчайзеру економічно 
ефективніше створити власний розподільчий центр. тому 
доцільніше використовувати жорстку або гібридну логіс-
тичну модель управління логістикою. частину франчайзі, 
що вже  працюють з франчайзером до появи в нього роз-
подільчого центру, можна залишити працювати за м’якою 
моделлю управління, а вже з новими франчайзі ефективні-
ше працювати за жорсткою моделлю.

для здійснення контролю за асортиментною та заку-
півельною політикою  франчайзі, всі підприємства, що вхо-
дять до складу франчайзингової роздрібної торговельної 
мережі, повинні працювати в єдиному понятійному про-
сторі. необхідною умовою є наявність загальної узгодже-
ної нормативно-довідкової інформації в усіх роздрібних 
підприємствах, що входять до складу мережі. вирішення 
цієї задачі можливо лише при умові застосування загаль-
ної інформаційної системи. 

інформаційна система повинна забезпечувати управ-
ління товаропросуванням за всіма трьома логістичними 
моделями. Структура інформаційної системи може бути 
розподільча, централізована або змішана. 

розподільча структура інформаційної системи пра-
цює  наступним чином: інформація про товаропросування 
та стан товарних запасів у магазинах франчайзі в режимі 
реального часу поступає до серверу центрального офісу 
франчайзі, а потім передається до серверу центрально-
го офісу франчайзера. крім того інформація про товаро-
просування та стан товарних запасів передається також 
з власних магазинів франчайзера. в центральному офісі 
франчайзера інформація обробляється та приймаються 
управлінські рішення щодо асортиментної і закупівельної 
політики.

При застосуванні централізованої структури інформа-
ційної системи інформація про товаропросування та стан 
товарних запасів у режимі реального часу надходить до 
серверу центрального офісу франчайзера. використання 
централізованої структури інформаційної системи з єди-
ною базою даних надає можливість аутсорсингу інформа-
ційних та кадрових ресурсів франчайзера, що має досвіт 
роботи та високу кваліфікацію. 

м’яка та гібридна моделі управління логістикою фран-
чайзингової роздрібної торговельної мережі можуть ви-
користовувати розподільчу, централізовану або змішану 
структуру інформаційної системи. жорстка модель управ-
ління логістикою – тільки централізовану структуру інфор-
маційної системи.

використання загальної інформаційної системи до-
зволяє створити єдиний простір нормативно-довідкової 
інформації, завантаження якої можна здійснити в цен-
тральному офісі франчайзера. це надасть можливість здій-
снювати контроль за постачальниками та асортиментом 
товарів франчайзі.

для роздрібної торгівлі україни найбільш ефективним 
є використання жорсткої моделі управління логістикою 
франчайзингової роздрібної торговельної мережі. ця мо-
дель надає переваги як франчайзеру, так і франчайзі. Фран-
чайзер отримує надійного партнера, а франчайзі – значні 
конкурентні переваги: ефективне управління асортимент-
ною політикою; зменшення витрат за рахунок оптимізації 
товаропросування та товарних запасів; побудова ефектив-
ної організаційної структури управління; можливість вико-
ристання висококваліфікованих управлінських кадрів, за-
йнятих в закупівлі та  логістичних операціях; використання 
прогресивних інформаційних технологій франчайзера; 
можливість підвищення якості обслуговування покупців. 

отже, розглянувши сучасні дослідження та розроб-
ки управління логістичною діяльністю франчайзингових 
торговельних мереж, можна зробити висновок, що на 
сьогоднішній день не є достатньо вирішеною проблема 
об’єктивної та коректної оцінки результатів логістичної 
діяльності у торговельних підприємствах, об’єднаних 
у  франчайзингові мережі, в першу чергу за м’якою та гі-
бридною моделлю.

враховуючи можливі значні відмінності у підходах до 
управління логістичною діяльністю у різних франчайзі, 
для франчайзера важливо володіти ефективною системою 
контролю результатів діяльності підприємства та в тому 
числі логістичної діяльності. вирішенню цього завдання 
на загальному рівні можуть слугувати референтні моделі 
оцінки результатів логістичної діяльності, що зараз почи-
нають застосовуватися в галузі управління ланцюгами по-
ставок. найбільш відомою та апробованою на практиці на 
даний час є SCOR-модель, розроблена у 1996 та удоскона-
лена у 2008 році у СШа радою з ланцюгів поставок (Supply 
Chain Council) з метою стандартизації систем управління 
ланцюгами поставок [8].

Проблеми формування та впровадження референтних 
моделей побудови та оцінки бізнес-процесів у ланцюгах 
поставок, до яких відноситься SCOR-модель, досліджували 
вчені, дж. гатторна [9], в. і. Сергєєв [10], д. а. іванов [11; 12]. 
основним принципом побудови таких моделей є можли-
вість їх застосування до будь-яких підприємств, незалежно 
від масштабу та виду діяльності, за рахунок стандартизації 
побудови процесної моделі управління та системи оцінки 
виконання операцій та бізнес-процесів.

SCOR-модель дозволяє визначити процеси в ланцю-
зі поставок на оперативному рівні у вигляді обмежених 
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часткових процесів і задокументувати як часову і логічну 
послідовність виробничих циклів виконання замовлень, 
так і оперативні базисні показники. у такому вигляді наочні 
процеси являють собою основу для взаєморозуміння парт-
нерів і створюють можливість для аналізу таких факторів 
як час і витрати [12].

SCOR-модель має трирівневу структуру. у моделі пер-
шого рівня принципово відрізняються такі основні види 
діяльності та процеси: плани (усі підготовчі види діяль-
ності по процесу, визначення ресурсів, об’єднання вимог 
служб постачання, виробництва і розміщення, планування 
використання потужностей до розподілу замовлень), по-
стачання (опис процесів придбання, одержання, перевір-
ки та надання матеріалів, що надходять), виробництво (усі 
виробничі процеси, починаючи з вимог на сировину та її 
одержання, саме виробництво до монтажу та упаковки), 
постачання (визначення попиту, управління замовлення-
ми та процес збуту, включаючи управління складами та 
транспортом) і зворотні потоки. [12, с. 253].

ці основні процеси описуються більш детально на на-
ступних рівнях. на другому рівні відбувається диференці-
ація по 30 категоріях «типових» процесів, які потім на тре-
тьому рівні конфігуруються за допомогою елементів про-
цесу з урахуванням галузевих стандартних рекомендацій. 
[12, с. 253].

отже, використовуючи наведений підхід до формуван-
ня та оцінки бізнес-процесів, можна запропонувати систе-
му стратегічних та операційних показників діяльності, за 
допомогою якого франчайзер може встановлювати необ-
хідні цільові орієнтири та оцінювати роботу усіх франчайзі 
за єдиною методикою. оскільки система показників SCOR-
моделі може бути застосована до більшості логістичних 
систем, франчайзер отримує можливість, використовуючи 
єдині принципи оцінювання, визначити рівень ефективнос-
ті та результативності виконання бізнес-процесів логістики 
на підприємствах-франчайзі для побудови ефективної схе-
ми логістичних взаємовідносин у системі франчайзингу.

науковою новизною є удосконалення методичного 
підходу до планування, управління та оцінки виконання 
бізнес-процесів логістичних систем франчайзингових тор-
говельних підприємств на основі адаптованої референтної 
моделі показників виконання логістичних бізнес-процесів 
(SCOR-моделі).

використання методичних підходів зі сфери управлін-
ня ланцюгами поставок можна обґрунтувати, представив-
ши структуру франчайзингу як ланцюг поставок, де фран-
чайзер є фокусною компанію, а франчайзі – споживачами 
франчайзингових послуг. При цьому кінцевий споживач 
користується потоком послуг, що формує франчайзер, 
а  франчайзі є посередником, що формує цінність продукту 
за допомогою послуг франчайзера.

отже, для побудови системи оцінки логістичних сис-
тем франчайзі, необхідно, в першу чергу, розробити стан-
дартизовану модель логістичних бізнес-процесів, що бу-
дуть впроваджені в умовах жорсткої моделі управління ло-
гістикою франчайзі. використовуючи SCOR-модель, такими 
базовими процесами є [11]:

1. Make («робити») – операції, пов’язані з виробни-
цтвом товару (фізичного продукту або послуги).

2. Source («постачати») – операції, пов’язані з одер-
жанням сировини, матеріалів для виробництва то-
вару або товарів для продажу.

3. Deliver («доставляти») – операції по доставці това-
рів споживачам як власними підрозділами підпри-
ємства, так і його контрагентам.

4. Return («повертати») – операції, пов’язані управ-
лінням зворотними матеріальними потоками (по-
верненням бракованої продукції, оборотної тари, 
утилізацією відходів або браку тощо).

5. Plan «Планування» поєднує і координує діяльність 
усіх учасників франчайзингових відносин і є інтегру-
ючим елементом SCOR-моделі.

розглядаючи рівні показників SCOR-моделі у відпо-
відності до моделей управління внутрішньою логістикою 
франчайзі можна згрупувати показники логістичних про-
цесів за рівнями контролю – стратегічним, тактичним та 
оперативним (табл.1).

в умовах франчайзингових мереж такі базові про-
цеси трансформуються у модель чітко визначених бізнес-
процесів, зберігаючи наведену структуру для подальшої 
можливості стандартизованої оцінки результатів їх вико-
нання. 

для реалізації принципів SCOR-моделі необхідно оці-
нити бізнес-процеси франчайзі за результативністю їх ре-
алізації. результативність управління характеризуватиме 
ступінь досягнення показників, що визначені логістичною 
стратегією як співвідношення між досягненим результатом 
і використаними ресурсами. оскільки ключові показники 
діяльності (key performance indicators) франчайзі можуть 
існувати як у вигляді абсолютних показників, так і показни-
ків результативності, необхідно перейти до єдиної системи 
виміру kPI логістичної діяльності франчайзі. доцільним є 
застосування показників результативності як таких, що ха-
рактеризують логістичну діяльність франчайзі незалежно 
від масштабу підприємства.

kPI логістичної діяльності франчайзі з точки зору ре-
зультативності виконання бізнес-процесів обчислюється 
за таким співвідношенням:

 =
( )

( ) ,
KPI

KPI abs
KPI r

PL
 (1)

де    KPI(r) – результативність виконання логістичного бізнес-
процесу франчайзі, оцінена абсолютним значенням kPI;

KPI(abs) – фактичне абсолютне значення kPI логістич-
ного бізнес-процесу франчайзі;

PL(KPI) – цільове значення kPI логістичного бізнес-
процесу франчайзі.

відповідно до SCOR-моделі, необхідно агрегувати 
отримані показники результативності у інтегральні показ-
ники виконання логістичних бізнес-процесів за базовими 
процесами SCOR-моделі (make, Source, Deliver, Return, Plan).
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Таблиця 1
Відповідність показників логістичних процесів на різних рівнях моделі SCOR моделям управління  

внутрішньою логістикою франчайзі [власна розробка]

Рівень контролю
Рівень показників
(за SCOR-моделлю)

Показники логістичних процесів франчайзі
Модель управління

внутрішньою логістикою

Стратегічний Перший

Рівень сервісу (своєчасне і безпомилкове виконання замовлень); 
цикл виконання замовлення; витрати на управління поставками;
витрати реалізації товарів;
цикл платежів; 
рентабельність основних засобів; 
рентабельність обігових коштів; 
загальний дохід; 
прибуток; 
чистий прибуток

М'яка

Тактичний Другий

Частка повністю виконаних замовлень; 
виконання замовлень по термінам поставки; 
точність документації; 
рівень якості; цикл закупівлі; 
цикл виготовлення; 
цикл поставки; 
витрати на планування, закупівлю, виготовлення, поставки та повернення; 
виробничі витрати; 
витрати на поставки; 
прострочені платежі в закупівлях і продажах

Гібридна
Жорстка

Оперативний Третій

Виконання замовлень по певним позиціям асортименту, 
кількості, місцям поставки; 
час на закупівлю, виготовлення й поставки; 
час запуску процесів закупівлі, виготовлення і поставок; 
витрати на планування; 
прямі витрати; 
витрати на оплату праці; 
непрямі виробничі витрати

Жорстка

де:  KPI(scor)j  – інтегральні показники виконання j-того ба-
зового процесу SCOR-моделі;

KPI(r)ij – результативність виконання i-того логістичного 
бізнес-процесу франчайзі, що входить до j-того базового 
процесу SCOR-моделі та оцінена абсолютним значенням kPI.

отже, використовуючи формули 1 та 2 можна сформу-
вати систему інтегральних показників  логістичних бізнес-
процесів франчайзі KPI (f ) за п’ятьма базовими процесами 
SCOR-моделі: 
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При використанні запропонованого методичного 
підходу в практиці роботи франчайзингових роздрібних 
торговельних мереж можна скористатися набором вимір-
ників ефективності логістичних рішень, що запропоновані 
в. і. Сергєєвим [15] (табл. 2).

E таблиці наведені згруповані відповідно SCOR-моделі 
kPI окремих логістичних процесів та операцій, що розрахо-

вуються як абсолютні величини. Перетворюючи ці показ-
ники у відносні показники результативності, можна розра-
хувати інтегральні показники виконання базових процесів 
та комплексний показник виконання логістичних процесів 
підприємством-франчайзі.

Висновки. отже, для успішного функціонування 
франчайзингової роздрібної торговельної мережі необхід-
ною умовою є ефективне управління логістикою та вико-
ристання сучасних інформаційних систем. використання 
франчайзингу в роздрібній торгівлі надає низку переваг, 
які дають змогу ефективніше організувати бізнес з мен-
шими затратами, що підвищить конкурентоспроможність 
вітчизняної економіки і може виявитися однією з ефектив-
них форм підтримки підприємництва.

Застосування запропонованого методичного підходу 
до оцінки логістичної діяльності у франчайзингових роз-
дрібних торговельних мережах в умовах жорсткої моделі 
управління внутрішньою логістикою дає низку додаткових 
переваг як франчайзера, так і франчайзі. З боку франчай-
зера такими перевагами є: можливість обґрунтованого 
встановлення цільових показників логістичної діяльності 
підприємства-франчайзі; проведення ефективного конт-
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Таблиця 2
Характеристика вимірників ефективності логістичних рішень [13]

Вимірники (за SCOR-моделлю) Показників виконання логістичних процесів та операцій

Якість   логістичного   сервісу для 
споживачів

повнота задоволення замовлення;
точність виконання параметрів замовлення;
кількість повернень товарів, відсутності запасів, підвищення тарифів;
наявність скарг споживачів;
доступність запасів

Використання інвестицій у логістичну 
інфраструктуру

використання інвестицій у транспорт;
використання інвестицій у складську інфраструктуру;
використання інвестицій у технологічне встаткування;
використання  інвестицій  в  інформаційну систему

Загальні та операційні логістичні 
витрати

загальні логістичні витрати;
витрати на транспортування;
витрати на вантажопереробку та складування;
витрати на управління запасами

Тривалість логістичних циклів

час виконання замовлення;
тривалості складового циклу замовлення;
час обробки замовлень споживачам;
час доставки замовлення споживачеві;
час підготовки та комплектації замовлення

Продуктивність, ресурсовіддача 
логістичної   інфраструктури   та 
персоналу

кількість оброблених замовлень в одиницю часу;
вантажні відправлення на одиницю складських потужностей і транспортної вантажомісткості;
відношення загальних логістичних витрат на одиницю виробленої продукції;
витрати на одиницю об'єму продажів

ролю ключових показників діяльності франчайзі; створен-
ня бази для розробки рекомендацій та механізму впливу 
на діяльність франчайзі з метою підвищення результатив-
ності та ефективності його логістичної діяльності.

Франчайзі, у свою чергу, отримує методичну базу для 
проведення об’єктивної оцінки як своєї діяльності, так і за-
стосування результатів бенчмаркінгу логістичних процесів 
інших підприємств франчайзингової мережі. Франчайзі 
може використовувати запропонований підхід для роз-

робки та контролю виконання логістичної стратегії, опера-
тивного контролю показників своєї діяльності та удоскона-
лення логістичних бізнес-процесів та операцій.

Подальшою перспективною дослідження можна вва-
жати розробку та удосконалення системи показників ви-
конання логістичних бізнес-процесів та операцій в рамках 
SCOR-моделі з урахуванням масштабу франчайзингової 
мережі та ринків, на яких ця мережа функціонує.
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