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Вітальне слово
ректора Національної академії управління
С. А. Єрохіна
Вихід в світ книги «Малий та середній бізнес» являє собою
неординарну подію з огляду на дві важливі обставини: поперше, дана
публікація є успішним результатом творчої співпраці викладачів та
науковців Національної академії управління (Україна) і Університету
Центрального Ланкаширу (Велика Британія); подруге, публікація з
проблематики розвитку малого та середнього бізнесу є надзвичайно
актуальною і важливою не тільки для студентів економічних спеціаль
ностей, аспірантів та інших професіоналів, але й для багатьох тисяч
підприємливих, енергійних і амбітних людей, які відчувають в собі бізне
сові задатки, морально готові випробувати себе у цій сфері, але не
мають, або ж мають недостатньо, як теоретичних, так і практичних знань.
На відміну від розвинених країн із стабільною ринковою економікою
Україна має сьогодні ще досить скромний досвід підприємницької
діяльності. Навіть ставлення людей до приватного бізнесу коливається в
досить широкому діапазоні: від агресивно негативного до захоплено
позитивного. І це не повинно нікого дивувати, тому що трансформації, які
відбулися у нашому суспільстві за дуже короткий історичний період, і які
охопили усі сфери життя (економіку, політику, ідеологію, право тощо) по
різному відбилися на менталітеті і, відповідно, соціальній поведінці
різних верств населення (за віком, професійною підготовкою, місцем
проживання і так далі). Для більшості людей старшого та середнього віку
це був час краху звичних ідеалів, переоцінки цінностей, пошуків нових
пріоритетів у суспільному і особистому житті. Для молоді це був час
невизначеності у подальшій долі, період, коли стара адміністративна
система (наприклад, кар'єрного зростання) була ліквідована, а нова не
тільки не була створена, але й навіть її принципи і механізми були для
переважної більшості незрозумілими і абстрактними.
Як знайти своє місце у новому суспільстві, новому житті? Як реалізу
вати свій потенціал, здібності, амбіції? Як прогодувати, нарешті, свою
родину? Такі і подібні питання задавали собі мільйони наших спів
вітчизників. На щастя, більшість з них, завдяки природним здібностям,
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підприємницькій жилці, закладеній в наших громадянах на генному рівні,
традиційно високоякісній освіті в середній і вищий школі, не тільки знай
шли себе у нових соціальноекономічних реаліях, але й наполегливою
працею щоденно створюють матеріальні, моральнопсихологічні та інші
передумови подальшого розвитку суспільства. І це відбулося, і відбува
ється сьогодні, незважаючи на недосконалу нормативноправову базу,
непередбаченість і свавілля бюрократичного апарату, надмірний подат
ковий тиск тощо.
Національна академія управління впродовж вже одинадцяти років
свого існування була і залишається не тільки визнаним центром підго
товки висококваліфікованих фахівців з економіки та права, але й
осередком соціального оптимізму. Наші студенти несуть з собою у
подальше життя сучасні знання та професійні навички, жадобу до нового
та прогресивного, здорову невдоволеність досягнутим, бажання стати
заможнішими і успішнішими. Сотні випускників Академії сьогодні вже
займають гідні місця у бізнесі, політиці, соціальній сфері або обіймають
високі посади у державному управлінні.
Не випадково, що саме наш навчальний заклад (разом з деякими
іншими провідними вузами на теренах колишнього СРСР) був запро
шений до співпраці з британськими колегами у рамках проекту RЕАР
(Міжрегіональне академічне партнерство). Сім років, що промайнули,
були етапом творчого зростання, набуття передового досвіду, плідних
контактів. Наші відносини з викладачами та науковцями Університету
Центрального Ланкаширу були і залишаються взаєминами рівноправних
партнерів, колег, друзів. Наші контакти – це обопільне творче профе
сійне збагачення, опанування новими освітніми і науковими техно
логіями. Ми пишаємося нашою дружбою та співпрацею і воліємо й надалі
розбудовувати партнерські стосунки.
Звертаючись до майбутніх читачів, хотів би побажати всім підпри
ємцямпочатківцям вдалого бізнесового старту, тим, хто вже має свою
справу – подальшого прогресу і зростання. Сподіваюсь, що спільний
доробок викладачів і науковців Національної академії управління та
Університету Центрального Ланкаширу, що матеріалізований у семи
навчальних модулях цієї книги, допоможе вам це здійснити.
Сергій Аркадійович Єрохін,
Ректор Національної академії управління
місто Київ, Україна
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Вітальне слово
ВіцеКанцлера Університету Центрального Ланкаширу
Малколма МакВікара
Я вітаю вихід цієї книжки з цілого ряду причин: поперше, це суттє
вий внесок у розвиток економічної освіти в Україні; подруге, більш
глибоке розуміння підприємництва та діяльності малих і середніх
підприємств (МСП), ролі малого бізнесу в економічному зростанні; та по
третє, дане видання є реальним результатом успішного співробітництва
між Університетом Центрального Ланкаширу та Національною акаде
мією управління в Україні.
У країнах з розвинутою економікою дуже часто недооцінюють
значення та необхідність росту малого та середнього бізнесу. До речі, в
країнах ЄС він відіграє найважливішу роль, забезпечуючи більш ніж дві
третини товарообігу та зайнятості населення. У США, за оцінками
фахівців, невеликі компанії і фірми генерують більше половини ВВП. На
суттєвий ріст МСП у більшості високорозвинутих країн в останні декади
ХХ століття здебільшого вплинуло структурне зміщення від сектору
виробництва до сфери надання послуг. Малі підприємства домінують у
сферах будівництва, готельного бізнесу, громадського харчування,
оптової та роздрібної торгівлі тощо, надаючи персоніфіковані гнучкі
послуги у відповідь на конкретні вимоги клієнтів. Певні зміни відбулися і
завдяки інноваційним технологічним процесам, серед ініціаторів яких
було чимало невеликих фірм, що досягли особливих успіхів у галузі
комп'ютерного бізнесу та Інтернет технологій. Гостра ринкова конкурен
ція значною мірою сприяла наданню спроможності малих та середніх
підприємств займати вузькі ніші ринку щодо задоволення індивідуальних
потреб. У Великобританії найбільш суттєві зміни відбулися в сферах
надання юридичних, бухгалтерських, консалтингових та комп'ютерних
послуг. Ці галузі сторицею компенсували восьмирічний занепад рівня
товаровиробництва у Великобританії, що становить зараз менше однієї
десятої сукупної діяльності всього британського малого бізнесу.
Останнє десятиріччя росту приватного бізнесу у Великобританії
стало можливим завдяки цілеспрямованій державній політиці з підтримки
розвитку підприємництва. Так звана культура підприємництва сприяла
спрощенню процесу надання банківських кредитів та інвестицій, що при
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звело до збільшення кількості новостворених підприємств. Звичайно,
багато з них не витримують конкуренції, але все ж таки ріст нових
підприємств в Британії суттєво перевищує кількість збанкрутілих ком
паній. Саме цей фактор вплинув на державне визнання сектора малого
та середнього бізнесу головним важелем економічного зростання та
розвитку бізнесу в цілому і, як наслідок, основним джерелом створення
нових робочих місць. Хоча, треба зазначити, що незважаючи на збіль
шення кількості підприємств, 98% з них в середньому складаються з 20
працівників; отже, тільки 2% компаній зможуть реально сприяти
підвищенню зайнятості.
Сьогодні у зв'язку з усуненням багатьох різноманітних перешкод до
розвитку малого та середнього бізнесу в Центральній та Східній Європі,
у країнах з «транзитною економікою» піднялася хвиля «спонтанного»
підприємництва. Хоча ці зміни в цілому, на жаль, не є наслідком ціле
спрямованої активної державної політики щодо створення сприятливого
для підприємництва середовища. Швидкі темпи росту приватного
бізнесу можна також пояснити і загальним занепадом державних підпри
ємств. Останні дослідження свідчать, що об'єктивно «поштовх» для
спонтанного розвитку приватного бізнесу все ж таки був сильнішим за
фактори та політики сприяння економічним змінам, перш за все, через
підприємницьку діяльність. Ця книга намагається активізувати саме цей
напрямок.
Наше співробітництво з Національною академією управління за
підтримки Британського Фонду Ноу Хау та проекту Регіонального акаде
мічного партнерства (REAP), виявилося унікальною можливістю для всіх
учасників і призвело до взаємовигідного плідного обміну новими техно
логіями, активізувало обмін науковцями, викладачами, студентами тощо.
Відкриття Центру Підприємництва та провадження сучасної
навчальної модульної програми з курсу «Підприємництво» для студентів
НАУ стало найрезультативнішим кінцевим продуктом подібного
співробітництва. На мій погляд, діяльність колег з Національної академії
управління є зразком найуспішнішого підприємництва. Академію можна
без перебільшення вважати цікавим прикладом для досліджень у галузях
освітнього та інформаційновидавничого розвитку в країнах перехідної
економіки.
Я щиро сподіваюсь, що ця книга допомагатиме у створенні спри
ятливого середовища для розвитку, процвітання і підтримки підприєм
ницької діяльності в Україні, подальшого зростання ролі малого та серед
нього бізнесу. Стратегія імплементації подібних навчальних програм
націлена на довготривалий розвиток і трансформацію місцевих та
регіональних економік, що в свою чергу, прискорить загальний еконо
мічний розквіт країни. Для цього знадобиться ціла мережа місцевих
осередків, що здійснюватимуть консалтинг та підтримку новостворюваних
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підприємств малого та середнього бізнесу, тобто ту роль, яку успішно
виконує зараз Національна академія управління.
Ми маємо визнати, що перехідні економіки можуть мати безліч
різних моделей підприємницької поведінки. Ми, на Заході, тільки зараз
починаємо розуміти всю складність, різноманітність та численні пере
ваги тих змін, що підштовхнули зростання ринкових економік. Потрібно
відмовитись від так званого «західного» підходу до розуміння і вирішення
комплексного феномену пострадянського розвитку, визнати необхідність
всіляко підтримувати саме місцеву ініціативу щодо розвитку та покра
щання економічного середовища на місцях, в регіонах та в країні в цілому.
І хоча фінансове стимулювання економічної активності новостворе
них підприємств дуже важливе, його роль значно менше, ніж креатив
ність, інновації та підприємницький дух тих, хто намагається покращити
економічну ситуацію в країні, зробити свій внесок у підвищення рівня
добробуту для всіх. Тому я бажаю всім молодим підприємцям успіхів в
усіх їх стараннях та здійснення їх найсміливіших амбітних планів.

Малколм МакВікар,
ВіцеКанцлер,
Університет Центрального Ланкаширу
місто Престон, Велика Британія
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ПЕРЕДМОВА

Становлення та розвиток підприємництва є сьогодні об'єктивN
ною тенденцією розбудови сучасного ринку в Україні. Вітчизняні
підприємці вже пройшли нелегким шляхом від перших легальних
кооперативів періода «перестройки» до високотехнологічних сучасN
них малих і середніх підприємств. Розвиток малого та середнього
бізнесу, на жаль, відбувався і відбувається дотепер здебільшого не
«завдяки…», а «незважаючи на …». Свавілля бюрократичного апаN
рату, надмірний податковий тиск, відсутність історичного досвіду,
неузгодженність та суперечливість нормативноNправової бази – це
далеко не повний перелік тих труднощів та проблем, з якими стиN
кався і стикається сьогодні кожен, хто воліє започаткувати свою
власну справу. Однак підприємництво в Україні динамічно розвиваN
ється, набуває досвіду, що помножується на ініціативу людей, які не
згодні очікувати сприятливого бізнесового клімату, а наполегливо
працюють, створюючи матеріальні блага, робочі місця, і забезпечуN
ють все більші бюджетні надходження. Поступово держава починає
повертатися до підприємця. Законотворці і державні чиновники все
більше усвідомлюють, що без розвиненого продуктивного підприN
ємництва не може бути нормальної ринкової економіки, нормальN
них соціальних відносин, нормального і здорового суспільства.
Підприємництво як феномен впродовж століть було предметом
глибоких наукових досліджень. Теоретичні розробки таких відоN
мих західних вчених XVIIINXIX століть, як Р. Кантільон, А. Сміт,
Р. Рікардо, А. Маршал, були розвинуті в XX столітті М. Вебером,
В. Зомбартом, Й. Шумпетером, Ф. Хайєком та багатьма іншими.
З відомих причин проблематика підприємництва за часів існуN
вання Радянського Союзу не досліджувалася. І тільки з набуттям
незалежності колишніми республіками СРСР в умовах ринкової
трансформації їх національних економік з'являється багато як теоN
ретичних, так і практичних досліджень, розробок тощо. Окремі
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аспекти розвитку малого і середнього бізнесу представлені в робоN
тах таких відомих українських вченихNекономістів як О. БарановN
ський, Л. Безчасний, В. Бородюк, З. Варналій, В. Геєць, В. Голіков,
Ю. Єхануров, С. Єрохін, І. Лукінов, С. Мочерний, Ю. Палкін,
Є. Панченко, Ю. Пахомов, В. Рибалкін, В. Савчук, С. Соболь,
В. Степаненко, О. Турчинов, А. Чухно та багатьох інших. Водночас,
незважаючи на численні публікації на цю тему, на книжковому
ринку економічних видань ще бракує комплексних розробок, в
яких були б системно розглянути питання створення та розвитку
малих та середніх підприємств в реальному політичному, еконоN
мічному, правовому та соціальноNкультурному середовищі України.
Ідея створення такого навчального посібника виникла в проN
цесі реалізації навчальної програми з малого та середнього бізнесу
за проектом RЕАР (Регіональне Академічне Співробітництво), що
виконувався у 1998N2002 рр. під егідою Британської Ради в м. Києві.
Партнерами виступили: з українського боку – Національна акадеN
мія управління (м. Київ); з британського – Університет ЦентральN
ного Ланкаширу (м. Престон). Здійснення програми передбачало
викладання основ підприємництва для слухачів з числа студентів
Академії та бажаючих зі сторони. Консультації британських колег та
набутий кількарічний досвід роботи з аудиторією визначали струкN
туру курсу, найменування і проблематику тем, розподіл матеріалу
за теоретичними та практичноNприкладними складовими тощо.
В остаточному варіанті навчальний курс і відповідно посібник
складаються із семи модулів.
Перший модуль «Підприємець, підприємництво та малий бізN
нес» (автор – к.е.н. Белінська Я. В.) охоплює питання, пов'язані з
підприємницькою діяльністю як моделлю соціальноNекономічної
поведінки. Розглядається економічна суть підприємництва, функції
та юридичний статус підприємця, моделі підприємницької повеN
дінки, принципи використання матеріальних та людських ресурсів,
роль і місце підприємництва в структурі економічної системи.
Другий модуль «Малий та середній бізнес: міжнародний досвід»
(автор – к.е.н., доцент Зав'ялова О.В.) має за мету сприяти формуN
ванню та поглибленню знань щодо загальних закономірностей та
особливостей розвитку підприємництва в зарубіжних країнах в
умовах глобальної трансформації світового господарства. В модулі
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представлені матеріали стосовно країн, що мають великий історичN
ний бізнесовий досвід, а саме США, Великої Британії, Німеччини,
Франції, Японії, Сучасної Росії, країн з перехідною економікою та
країн, що розвиваються. Особлива увага приділена формам та
методам державної підтримки малого та середнього бізнесу.
Третій модуль «Конкурентоспроможність в макроN та мікроN
середовищі» (автор – к.е.н. Паценко О.Ю.) висвітлює питання,
пов'язані з конкуренцією як економічною категорією та формами
її прояву. Особливої уваги приділено конкурентоспроможності підN
приємств, формуванню та підтриманню умов досягнення малими
та середніми підприємствами конкурентних переваг. Розглянуто
форми прояву конкурентоспроможності на різних рівнях народноN
господарського механізму: товару, підприємства, галузі, країни.
Висвітлено роль інноваційноNінвестиційної діяльності, екологічної
складової, менеджменту персоналу як визначальних передумов форN
мування та розвитку конкурентоспроможної фірми.
Четвертий модуль «Маркетинг у малому та середньому бізнесі»
(автори к.е.н., доцент Сахаров В. Є. та к.е.н., доцент Норіцина Н. І.)
являє собою мініNпідручник з основ маркетингу, в якому представN
лені (з урахуванням особливостей малого та середнього бізнесу) всі
основні маркетингові аспекти діяльності підприємства, а саме:
сучасні концепції маркетингу, вибір цільових ринків, базові страN
тегії, формування конкурентоспроможної пропозиції, комунікаN
ційна політика тощо.
Мета п'ятого модуля «Фінансові аспекти податкового плануN
вання в малому та середньому бізнесі» (автор – магістр з фінансів
Радченко І. Л.) полягає в ретельному дослідженні існуючого законоN
давства з питань оподаткування та вибір альтернативних способів
оподаткування для різних суб'єктів підприємницької діяльності.
Шостий модуль «Правова регламентація діяльності малих та
середніх підприємств» (автор – к.ю.н. Пустовіт Ж. М.) охоплює
комплекс основних питань щодо започаткування підприємницької
діяльності та оволодіння основними положеннями Конституції
України та інших нормативноNправових актів, що регламентують
діяльність малих та середніх підприємств.
Сьомий модуль «Основи електронного бізнесу» (автор –
к.фіз.Nмат. наук, доцент Ковтунець В.В.) розглядає сучасні техноN
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логії Інтернету та основні моделі електронного бізнесу, які можуть
бути ефективно реалізовані в умовах України.
Кожен модуль завершується контрольними запитаннями, що
допоможуть читачам особисто визначити рівень засвоєння матеN
ріалу, та завданнями для підприємця, мета яких – сприяти розвитку
ділової ініціативи у вирішенні реальних ділових проблемних
ситуацій.
Авторський колектив висловлює щиру подяку за допомогу у
створенні даного посібника ректору Національної академії управN
ління С. А. Єрохіну, ВіцеNКанцлеру Університету Центрального
Ланкаширу (УЦЛ) Малколму МакВікару, колишньому декану
Бізнес Школи УЦЛ Алану Франсу, відповідальним співробітникам
Британської Ради в Україні Саймону Вільямсу, Ієну Ло та Марії
Захаровій. Особлива подяка – британським колегамNвикладачам
УЦЛ і, насамперед, Роджеру Армстронгу, чиї висококваліфіковані
поради та рекомендації сприяли вдосконаленню програмних
модулів.
Автори сподіваються, що навчальний посібник буде корисним
для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової
економіки, студентам та викладачам вищих та середніх спеціальних
навчальних закладів, а підприємцям, – як початківцям, так і досвідN
ченим бізнесменам, допоможе заснувати та розвивати успішний
бізнес.
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Модуль

1
ПІДПРИЄМЕЦЬ,
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ТА МАЛИЙ БІЗНЕС

МЕТА ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ:
вивчення питань, пов'язаних з підпри
ємницькою діяльністю як моделлю
соціальноекономічної поведінки, що
може бути досліджена і ефективно
впроваджена в практику
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Тема 1. ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Задачі вивчення теми:
1) виділити головні ознаки та компоненти підприємницької діяль
ності, проаналізувати спільні та відмінні риси підприємництва
та малого бізнесу;
2) окреслити психологічний портрет підприємця, дослідити
мотиви заснування власної справи;
3) визначити функціі, права, та обов'язки підприємця, його
правовий статус в суспільстві.

1.1. Економічна суть підприємництва

Підприємництво – це один із видів економічної активності
людини, пов'язаної з виробництвом і реалізацією благ. Підприєм
ництво завжди виступає як вільна діяльність, як витрата життєвої
енергії, розумових, фізичних і творчих сил, здійснювана під визна
ченим, але не абсолютним, тиском обставин. Це надзвичайно
містке поняття, в якому переплітається сукупність економічних,
юридичних, політичних, історичних і психологічних відносин.
Підприємництво як різновид професійної діяльності виникло
в процесі історичного поділу праці, в результаті якого виділилась
група людей, що мають підприємницькі здібності (5 10% всього
населення). Класичним прикладом своєрідного підприємництва
(бізнесу) у надрах рабовласницького, феодального, античного,
азіатського та інших суспільно економічних формацій були завою
вання. Кожен завойовник переслідував економічні цілі: торгівля
рабами є типовим прикладом древньої системи ділових відносин,
у якій поєднувалися економічний інтерес і особисті форми пану
вання. У первісній економіці ділове спілкування здійснювалося в
рамках замкнутих систем, що привело до розпаду і диференціації
цих суспільств, поділу членів суспільств на тих, хто зайняв ключові
економічні позиції і тих, хто потрапив у рабську залежність.
У середні віки поняття «підприємець» вживалось в декількох
значеннях. Насамперед до них відносили осіб, що займалися зовніш
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ньою торгівлею. Один з перших прикладів такого підприємництва
дають торгові подорожі Марко Поло в Китай. Відправляючись у
іншу країну, торговець (підприємець) підписував контракт із куп
цем (банком) на продаж товарів, відповідно до якого 75% прибутку
належало купцю (банку). До підприємців відносили також органі
заторів парадів, балаганів і вистав. Підприємницькою діяльністю
вважалась така, коли підприємець заключав з державою контракт
на виконання великих виробничих і будівельних проектів чи на
постачання визначеної продукції. Оскільки вартість контракту була
визначена раніше, розміри прибутків чи збитків визначала ефек
тивність праці самих підприємців.
Протягом тривалого періоду розвитку теорії і практики підпри
ємництва сформувались його характерні ознаки: 1) прагнення кож
ного підприємця під час обміну діяльністю реалізувати свої інтереси
незалежно від того, реалізуються при цьому інтереси контрагентів
чи ні; 2) прояв особистої чи колективної ініціативи в процесі під
готовки і проведення ділової угоди; 3) готовність і вміння йти на
ризик заради проведення угоди на вигідних умовах, використання
різних прийомів ділового спілкування для досягнення найбільшої
вигоди; 4) здатність передбачати результати угоди, визначати пріо
ритети діяльності і підкоряти їм логіку ділового спілкування.
Підприємство є «клітинкою» підприємництва. Історично під
поняттям «підприємство» розумілася «ініціатива» або «ризикована
авантюра, здійснювана навмання». Підприємство являє собою спільні
організовані зусилля по видобутку якихось благ у сфері виробництва
чи обміну, які є новими й одиничними. При вдалій спробі це прино
сить людям певний досвід, навички спільного зусилля закріплю
ються і новостворене підприємство стає стабільним. Автоматизм
повторюваної спільної дії веде до поступового удосконалення тех
ніки, організації, технології. Підприємство як інституціональна
організація для систематичного виробництва благ є ознакою циві
лізації, яка дозволяє людям забезпечити собі гарантії стабільного
існування. У цьому контексті підприємець бере участь у будівниц
тві цивілізації, сприяє прогресу суспільства.
На підставі діючого законодавства й практики його викорис
тання можна стверджувати, що підприємництвом є не просто
корисна для суспільства діяльність по виробництву продукції,
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надання послуг, а тільки та, що характеризується економічною
самостійністю, ініціативністю, творчим новаторським характером,
інноваційністю та систематичністю, здійснюється на власний ризик
і під певну особисту майнову відповідальність з метою отримання
прибутку (підприємницького доходу).
Підприємець займається організацією виробництва, економіч
ної діяльності, ділових відносин між людьми, що вимагає не тільки
бажання, але і великого уміння. А вміючий – це, насамперед, зна
ючий, тому підприємець повинен володіти інформацією про навко
лишнє середовище, знати свої можливості і проблеми, вміти прий
мати самостійні рішення, бути не лише знаючим і вміючим, але і
думаючим. Необхідною умовою здійснення підприємництва є
заповзятливість – складна універсальна властивість підприємців,
що являє собою ініціативність, енергійність, гнучкість, ризико
вість, спритність, винахідливість і практичність.
Отже, підприємництво – це діяльність, яка на основі ризику
ініціює, на основі заповзятливості організовує, на основі відповідаль!
ності стабілізує і на основі особистої зацікавленості розвиває ту чи
іншу форму виробництва матеріальних або духовних благ у сфері
виробництва чи обміну.
В цілому, підприємництво поєднує три компоненти: особисту,
економічну та організаційно управлінську основи. Особисті риси
підприємця, його здібності відрізняють його як новаторську осо
бистість, яка має певний тип мислення, відмінний від звичайного.
Всі елементи організаційно управлінського механізму підприєм
ництва ґрунтуються на інноваційній, ризиковій основі, перебувають
в органічному взаємозв'язку та виявляються в якісно новому ефек
тивному типі ведення господарства, який потребує найбільш про
гресивних методів його організації.
Існує проблема розмежування підприємництва і малого бізнесу.
За визначенням, малий бізнес – це діяльність будь!яких малих під!
приємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою одержання
прибутку, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.
Не обов'язково це має бути ризикова та інноваційна діяльність на
засадах повної економічної відповідальності. Саме в цьому якісному
чиннику й полягає різниця між поняттями «мале підприємництво»
і «малий бізнес». Важлива відмінність між ними пояснюється також
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різною мотивацією бізнесменів малого бізнесу, які отримують задо
волення від керівництва власним підприємством, і орієнтованими
на максимальний прибуток класичними підприємцями. Малий
бізнесмен веде справи, виходячи із власних цілей, бізнес для нього –
це головне джерело доходу, він займає весь його час і ресурси.
Малий бізнес означає певне домінування в своєму середовищі, але
його власник не завжди прагне до виходу на нові ринки та пошуку
нововведень. Підприємець завжди керується метою отримання
прибутку і розвитку, його бізнес характеризується інноваційною
стратегією і постійним зростанням.

1.2. Хто і як стає підприємцем

Існують зовнішні і внутрішні причини початку підприєм
ницької діяльності: по перше, це особливий тип суспільства, який
сприяє підприємництву, а по друге, – особливий тип людей, що
мають схильність до підприємництва.
Короткий оксфордський словник характеризує підприємця як
особу, що займає позицію посередині між працею і капіталом.
Перше визначення підприємця дав англійський банкір економіст
Ричард Кантільон: «Це людина, що здатна до передбачення, бажає
взяти на себе ризик, спрямована у майбутнє, чиї дії характери
зуються надією отримати доход і готовністю до втрат». Істотний
внесок у дослідження фігури підприємця протягом ХVІІІ ХІХ ст.
зробили відомі західні економісти А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сей,
Й. фон Тюнен, Ф. Найт, А. Маршал та інші. Основою сучасних за
хідних концепцій є теоретичні розробки Й. Шумпетера, Ф. Хайєка,
М. Вебера, В. Зомбарта, а також представників неоавстрійської
школи. Всі теорії пов'язують підприємництво з інноваціями, по
шуком і використанням нових можливостей, а також сходяться на
тому, що головною метою підприємця є максимізація прибутку.
У залежності від особливостей сприйняття економічного життя
різними економічними школами і напрямками підприємцю відво
дилась певна позиція в суспільстві. Якщо у класичній традиції під
приємець ототожнювався з власником, то згодом підприємець все
частіше розглядався як лідер, керуючий, організатор виробництва,
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не обов'язково обтяжений правами власності, а підприємництво –
як різновид господарської діяльності. У рамках моделі «економічної
людини» підприємець характеризується як винахідливий, оціню
ючий, максимізуючий індивідуум; його успіх залежить не тільки від
соціального оточення, але і від самої людини. Функціональний
підхід виділяє підприємництво як явище чи процес, що виступає
джерелом економічного розвитку. Структурний підхід починається
з вивчення конкретних груп підприємців за такими ознаками, як
професійно посадовомий показник, відношення до власності і
наявність капіталу.
Першою серйозною спробою окреслити психологічний портрет
підприємця були роботи доктора Макклелланда на базі Гарвардсь
кого дослідницького центру по історії підприємництва. В них було
визначено, що людям із сильним мотивом прагнення до успіху влас
тиві наступні особливості: розцінювання ситуації досягнення як
найбільш привабливий фактор; впевненість в успішному результаті
справи; вміння за кожним рішенням бачити конкретний резуль
тат; готовність нести відповідальність за свої рішення; вміння
поставити ціль і досягти її своїми власними зусиллями; одержання
підвищеного задоволення від цікавих завдань; бажання робити
реальну роботу, малий інтерес до простих завдань; рішучість у
невизначених ситуаціях; здатність не губитися в ситуації змагання
чи перевірки здібностей; прагнення до розумного ризику; ставка
на власні знання й уміння; велика завзятість при зіткненні з пере
шкодами; наполегливість при досягненні мети; підвищення рівня
домагань після успіху і розуміння причин помилок у разі невдачі.
Інший підхід до визначення підприємця будується на основі
відмінності екстернальної (зовнішньої) від інтернальної (внутріш
ньої) причинності підприємницької діяльності. У цьому контексті
підприємець – інтернал з високою мотивацією досягнення.
Важливе значення для розуміння економічної суті підприємця
має фактор ризику (основоположною для цього напряму є праця
Ф. Найта «Ризик, невизначеність і прибуток»). Підприємницький
ризик включає три моменти: загальну схильність до ризику, розу
міння можливості банкрутства підприємства та наслідків невдач,
які можуть мати індивідуальний характер – втрата кар'єри, репу
тації, погіршення сімейних відносин. Відповідно до цього підходу,
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виділяють підприємців з високою здатністю ризикувати і тих, хто
віддає переваги середньому рівню ризику (цей тип підприємців
близький до менеджерів). Як свідчить практика, більш успішною є
діяльність підприємців з помірною схильністю до ризику.
У 70 ті роки ХХ сторіччя в економічній науці набуло поширення
переконання про першочергове значення ціннісних орієнтацій і
комплексу мотивацій, які визначають думки і вчинки підприємця.
Відповідно до особливостей мотивації існують наступні типи
підприємців:
1. Ремісник або майстер, що виробляє продукт чи послугу й
отримує від цього задоволення.
2. Опортуніст або антрепренер прагне отримати персональну
вигоду, укладаючи ділові угоди. Він створює, розвиває, а потім
продає бізнес без ніякого жалю.
3. Адміністратор або менеджер, особиста мета якого полягає в
створенні, організації і підтримці стійких темпів зростання влас
ного підприємства.
Здебільшого підприємці належать до маргінального класу,
тобто формуються з людей, які втратили в результаті змін своє
стабільне положення в суспільстві. Відтворення підприємницького
прошарку відбувалось переважно таким чином протягом довго
тривалого періоду, і немає підстав вважати, що подібна тенденція
втрачає своє значення, зокрема в Україні, в умовах економічної і
соціально політичної нестабільності імовірність того, що нові під
приємці будуть рекрутуватися з маргиналів, істотно вище, ніж ймо
вірність того, що вони будуть просто спадкоємцями своїх батьків.
Отже, протягом довгої історії розвитку підприємець із прос
того посередника перетворився в активного безпосереднього
учасника всіх етапів відтворення. Сучасний підприємець – це і суб'єкт,
і необхідний фактор підприємництва, його специфічна рушійна про!
дуктивна сила.
Для досягнення успіху підприємцю треба мати підготовку в
трьох базових сферах знань:
♦ технологічні знання, особливо на перших стадіях створення
власної справи. Поступово по мірі її розвитку відносне значення
цих навичок знижується. До умовно технологічних навичок від
носять також основи бухгалтерського обліку, фінанси, маркетинг,
знання комп'ютера та вузькоспеціальні знання;
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♦ комунікативні навички – вірне сприйняття співробітників
та їхня оцінка, налагоджування з ними всебічних контактів,
готовність слухати, викликати симпатію. Особливо інтенсивно ці
навички використовуються на етапі залучення бізнесменом інших
людей до своєї справи;
♦ концептуальні навички – здатність відчувати зв'язок між
своєю справою і навколишнім середовищем, мистецтво прогнозу
вати події, планувати діяльність великих груп людей, переміщу
вати значні капітали і ресурси, визначати довгострокову політику
розвитку бізнесу.
Рішення почати власну справу містить у собі момент відмови
від колишньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя. Це
рішення приймається за різних причин, іноді тому, що не влаштовує
колишня робота («ефект відштовхування»), чи тому, що вабить про
цес створення чогось нового, особливо, якщо є цікава і оригінальна
ідея («ефект тяжіння»). Найбільший стимул дає незвичайний збіг об
ставин, який вириває людину зі звичної обстановки. Американська
статистика показує, що кількість зареєстрованих нових фірм у період
масових звільнень зростає на 12%. Іншим варіантом змушеної зміни
обставин є одержання диплома про освіту: отримавши кваліфікацію
фахівця і не дочекавшись просування по службовим сходинкам,
людина може прийняти рішення заснувати свою власну справу.
Структура мотивів приходу підприємців у бізнес розподіля
ється в такий спосіб: 30% – особиста активність (переважає у
представників великого бізнесу), 25% – безвихідність, нестаток (в
основному дрібні і середні підприємці), 18% – прагнення викорис
тати свій шанс, 7% – інтерес до творчої діяльності, 5% – любов до
волі і незалежності; решта не визначилися з відповіддю. У сучасних
українських підприємців головним мотивом виступає прагнення
до влади, бажання довести самому собі перевагу над іншими в
сполученні з мотивом «людини гравця», можливістю вирішення
нових і складних проблем. Підприємництво є протилежністю
примусовій праці, тому часто підприємцями стають ті, хто не
бажають бути підлеглими, а хочуть керувати. В цілому, підприємці
сходяться в одному: «задоволення від роботи, задоволення від того,
що ми можемо те, чого не можуть інші – головне, значно важли
віше, ніж мотив отримання прибутку». Характерною рисою під
приємців є висока задоволеність своїм положенням (близько 80%).
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Водночас, підприємництво не можна ідеалізувати. Це важка і
складна праця, яка не кожному під силу. Більшість підприємців
мають значно довший робочий тиждень, ніж працівники великих
компаній. У них немає чіткої межі між домом та працею, праця –
їх хобі.
Таким чином, підприємці як соціальна група мають такі
загальні ознаки:
– високий рівень освіти, найчастіше технічного профілю;
– велика активність чоловіків середнього віку;
– минулий досвід державної служби і обіймання достатньо висо
ких професійних і керівних посад, що передували підприємництву;
– превалювання в підприємницькій мотивації позаекономіч
них мотивів.
В Україні підприємці виділились з таких соціальних груп:
1) технічна інтелігенція (причина початку власної справи –
низькі доходи).
2) науковці (причина – відсутність задовільної можливості для
реалізації своїх ідей).
3) колишні керівники, які мають великий досвід управління і
налагоджену система зв'язків.
4) представники структур тіньової економіки, що володіють
значними ресурсами і капіталами і хочуть використати можливість
займатися легальним бізнесом.
Життєвий рівень підприємців є значно вищим від інших
верств населення, оскільки серед них більший відсоток володіє
товарами тривалого користування, нерухомістю, акціями, обліга
ціями й іншими цінними паперами. Водночас соціальною пробле
мою підприємців на даному етапі розвитку суспільства є низький
соціальний статус при високих доходах – 52% населення України
ставляться до них як до шахраїв.

1.3. Функції та юридичний статус підприємця

Успіх підприємницької діяльності багато в чому залежить від
здібностей і таланту людини, яка нею займається. Це робить підпри
ємця центральною постаттю ринкової економіки в цілому. Поняття
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«підприємець» часто вживають як синонім таких понять, як
«господар», «власник», «новатор», «бізнесмен». Людину, яка орга
нізувала свою справу і веде її, називають одним з цих понять. Однак,
підприємця від інших суб'єктів господарювання відрізняють спе
цифічні функції, які він виконує (ресурсна, управлінська, іннова
ційна, ризикова).
Ресурсна полягає у тому, що підприємець з власної ініціативи
поєднує різні ресурси у процесі виробництва товарів чи надання
послуг, організовує трудову діяльність і розподіляє засоби вироб
ництва.
Управлінська функція підприємця – це прийняття фінансових
та управлінських рішень на всіх стадіях виробництва, здійснення
його організації, планування та контролю виробничої діяльності.
Інноваційна функція полягає у здатності підприємця особли
вим способом організовувати, поєднувати, комбінувати фактори
виробництва: землю, капітал, працю тощо. Як зазначав Й. Шумпе
тер, змістом підприємництва є «здійснення нових комбінацій»
факторів виробництва або різні нововведення.
Ризикова функція передбачає необхідність прийняття фінан
сових рішень в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього
середовища. Дії підприємця спрямовані на досягнення прибутку,
але не гарантують його отримання.
Функції підприємця є підставою для виділення його у само
стійний фактор виробництва. Отже, підприємець – це суб'єктивний
(особистий) фактор відтворення, який полягає у здатності по особ!
ливому здійснювати процес виробництва в цілому або будь який його
момент на ініціативній, інноваційній, ринковій основі під повну
економічну відповідальність, яка дає можливість отримувати додат!
ковий прибуток у процесі її реалізації.
Як визначається у статті 2 Закону України «Про підприємниц
тво», суб'єктами підприємництва можуть бути як фізичні, так і
юридичні особи, а саме: громадяни України, інших держав, не
обмежені законом у правоздатності, а також юридичні особи всіх
форм власності, встановлених Законом України «Про власність».
Суб'єкти підприємництва мають бути власниками майна або осо
бами, що отримали від власника право використання майна в гос
подарському обігу з метою отримання підприємницького прибутку.
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Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких
категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів
прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного
арбітражу і нотаріату, а також органів державної влади й управління,
які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємців.
До лав підприємців можна приєднатися лише отримавши від
повідний офіційно правовий статус шляхом державної реєстрації
у законодавчо встановленому порядку. Чітке дотримання юридич
ного порядку визнання підприємця, що здійснює підприємницьку
діяльність в будь якій організаційно правовій формі, проводиться
з метою обліку та контролю за законністю. Для проведення дер
жавної реєстрації підприємства громадянин представляє органам
місцевої адміністрації заяву про реєстрацію та установчі документи:
устав підприємства, рішення про його створення або установчий
договір. У відповідності з вимогами законодавства підприєм
ницька діяльність, що здійснюється із залученням найманої праці,
підлягає обов'язковій реєстрації в якості юридичної особи.
Відносини, що виникають під час реалізації підприємницької
діяльності, є різновидом майнових відносин, а відтак – предметом
регулювання цивільного права. Практично всі основні положення
законодавства, що регулюють підприємництво, входять до складу
цивільного законодавства (зокрема питання про власність, загальні
положення про створення, реорганізацію, ліквідацію суб'єктів
підприємництва).
В державах з ринковою економікою суб'єктами підприємниц
тва виступають як окремі індивіди, так і колективи, які однаково
підкоряються загальним правилам та об'єднані під одним термі
ном – комерсанти, що відносить даних суб'єктів до підприємців
незалежно від їхньої організаційно правової форми. Єдиний тор
говий кодекс США в ст. 2 104 зазначає, що суб'єктами підпри
ємництва можуть бути лише особи, що мають спеціальні знання та
досвід в сфері торговельної практики. В правових системах інших
країн широко розповсюджений термін «фірма», який умовно озна
чає агента, що переслідує комерційні цілі. Таким чином, в госпо
дарському обігу ім'я підприємця набуває статусу фірми, причому
це дійсно як по відношенню до підприємців, що мають статус
юридичної особи, так і по відношенню до тих, хто його немає.
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Під фірмою розуміється підприємство або певна господарська оди!
ниця, яка здійснює господарську діяльність в сфері промисловості,
торгівлі, будівництва, транспорту, побутового обслуговування,
сільського господарства тощо з метою отримання прибутку.
Особливість індивідуального підприємництва полягає в тому, що
бізнесмен діє на власний розсуд і несе повну відповідальність за
результати діяльності. Індивідуальне підприємництво виступає в
формі підприємства (фірми), заснованого на приватній власності з
використанням праці фізичної особи (індивідуальна трудова діяль
ність), або у формі приватного підприємства (фірми), що засноване
на власності окремого громадянина з правом найму робочої сили.
Різновидом приватного підприємства є сімейне підприємство
(фірма), що базується на власності та праці членів однієї родини.
При колективному підприємництві партнери несуть спільну
відповідальність за справи фірми. Колективне підприємництво
здійснюється на основі різних форм колективної власності
(акціонерної, муніципальної, змішаної) і виступає у вигляді
різноманітних підприємств, товариств, об'єднань, фірм тощо.
Отже, почати власну справу можна кількома шляхами: орга
нізувати індивідуальне підприємство з правом юридичної особи
або без нього, зареєструватись як суб'єкт індивідуальної трудової
діяльності; створити приватне або сімейне підприємство, стати
засновником (учасником) повного, змішаного, з обмеженою від
повідальністю акціонерного товариства, купити вже існуюче під
приємство. Для індивідуального підприємства необхідно мати устав
підприємства (внутрішній регламентуючий акт підприємства, який
доповнює та конкретизує положення установчого договору); для
колективних форм власності – установчий договір (різновид угоди
про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної
юридичної особи); для акціонерного товариства чи об'єднання
підприємств необхідні статут та установчий договір. В розвинутих
країнах існує багато видів допомоги новим підприємствам,
наприклад, бізнес інкубатори, що забезпечують підприємців при
міщенням, обладнанням, консалтинговими послугами, допомогою
в отриманні необхідного капіталу, підготовці кадрів, створюють
сприятливий діловий клімат. Ця форма підтримки малого підпри
ємництва набуває розвитку і в Україні – у 2001 р. вже діяло 29
бізнес інкубаторів.
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До підприємницької діяльності висуваються численні еконо
мічні, соціальні, правові й політичні вимоги. Великого значення у
зв'язку з цим набуває чітке визначення правового статусу під
приємця, тобто його прав, обов'язків і відповідальності. Сьогодні в
Україні з метою забезпечення свободи розвитку підприємництва,
встановлення правових гарантій його функціонування вироблено
певні права, обов'язки і відповідальність суб'єктів підприєм
ницької діяльності.
З метою реалізації господарської ініціативи підприємець має
право: створювати для здійснення підприємницької діяльності
будь які види підприємств; купувати повністю або частково майно;
самостійно формувати господарську діяльність, добирати поста
чальників та споживачів, встановлювати ціни й тарифи, вільно
розпоряджатися прибутком; укладати з громадянами трудові
договори про використання їхньої праці; самостійно визначати
форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб,
які працюють за наймом; отримувати не обмежений за розмірами
особистий дохід; брати участь у зовнішньоекономічних відно
синах, здійснювати валютні операції; користуватися державною
системою соціального забезпечення і соціального страхування.
До основних обов'язків підприємців належать такі: укладання
трудових договорів з громадянами, яких приймають на роботу за
наймом; здійснення оплати їх праці на рівні, не нижчому від
законодавчо встановленого мінімального розміру; забезпечення
охорони праці та інших соціальних гарантій; забезпечення закон
них інтересів споживачів, підтримуючи надійну якість вироблених
товарів (послуг); отримання ліцензії на діяльність у сферах, що
підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.
Підприємець відповідає за зобов'язаннями, що пов'язані з його
діяльністю, всім своїм майном, за винятком того, на яке відпо
відно до законодавчих актів не може бути звернене стягнення;
також він несе відповідальність за охорону навколишнього
середовища; за дотримання техніки безпеки, норм охорони праці;
за заподіяну шкоду і збитки.
Таким чином, підприємництво як економічна діяльність
передбачає економічну і адміністративну відповідальність підпри
ємця, дотримання якої спрямоване на забезпечення ефективного
ведення господарства.
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1.4. Контрольні питання

1. Яка економічна діяльність може бути віднесена до
«підприємництва»?
2. Що розумілося під поняттям «підприємство» в середні віки?
3. Які мотиви рішення почати власну справу переважають на
сучасному етапі в Україні?
4. Що для підприємця є більш важливим: отримання макси
мального прибутку чи самореалізація?
5. Виконання яких специфічних функцій відрізняє підприємця
від інших суб'єктів господарювання?
6. Як можна почати власну справу та стати підприємцем?
7. Назвіть основні права та обов'язки підприємця. За що він
несе відповідальність?

1.5. Завдання для підприємця

1. За думкою М. Портера, кожен бізнес повинен мати чітку
загальну стратегію, яка націлена на розвиток і розширення діяль
ності фірми. З вашої точки зору, наскільки вірно це відповідає
сутності малого бізнесу?
2. Для малої фірми, з діяльністю якої ви знайомі, опишіть та
оцініть особисті характеристики її власника. Які перелічені риси
відповідають «оптимальному типу» підприємця?
3. Найбільших успіхів досягає той підприємець, хто вміє
прорахувати або інтуїтивно визначити ступінь можливого ризику,
зокрема при проведенні операцій з цінними паперами. Перевірте
свою здатність до ризику та спробуйте визначити найбільш
ризиковану ситуацію:
1.Через місяць після купівлі акцій їх курс зненацька збільшився на
15%. Як треба діяти, не маючи додаткової інформації?
а) тримати ці акції без подальшої купівлі або продажу;
б) продати їх і отримати різницю;
в) купити ще більше цих акцій – можливо їх курс ще збільшиться.
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2.Курс акцій почав падати через місяць після їх купівлі. Але основні
показники діяльності корпорації, акції якої були куплені, вигля
дають стабільними. Що треба робити?
а) купити ще – якщо ці акції були привабливими за попередньої
ціни, то за низької вони стали ще більш прибутковими;
б) тримати ці акції і дочекатись, коли ціна повернеться до попе
реднього рівня;
в) продати їх, щоб запобігти можливих більших втрат.
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Тема 2. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСМЕНА
Задачі вивчення теми:
1) проаналізувати стиль поведінки та образу мислення підпри
ємця, дослідити підприємництво у соціокультурному вимірі;
2) розв'язати протиріччя між особистими цілями підприємця та
моральними принципами суспільства;
3) навчитися розробляти стратегію й тактику бізнесу, складати
бізнесплани, оцінювати комерційний та ринковий потенціал
ідеї та необхідні для її реалізації ресурси.

2.1. Моделі підприємницької поведінки,
що спрямовані на досягнення успіху

Підприємництво як особливий тип господарювання формує
власну систему вимог до поведінки, виходячи з характеру цілей та
засобів даного виду діяльності. Цю систему можна назвати чистою
підприємницької мораллю, головною тезою якої є принцип макси!
мальної ефективності. Взаємодія, компроміс між чисто підприєм
ницькими цілями та моральними принципами суспільства є ско
ректованою підприємницькою мораллю. Таким чином, у випадку
необхідності, підприємець обмежує свою підприємницьку
діяльність заради інтересів держави, суспільства, своїх співробіт
ників та партнерів по бізнесу. В США, наприклад, мораль
суспільства майже повністю базується на тих принципах, які без
посередньо пов'язані із характером підприємницької діяльності.
Ідеалом підприємництва є вільний індивідуалізм, головна риса
якого – забезпечення добробуту за рахунок власних зусиль.
Існує протиріччя між користю підприємця та моральними
принципами суспільства. Система цілей підприємництва це, перш
за все, економічні стимули – прибуток, матеріальний добробут,
багатство вибору, незалежність, соціальний престиж тощо. Але, в
сучасних умовах поряд із вмінням робити гроші високо ціняться
такі якості як лояльність, дипломатичність, готовність до співро
бітництва, вміння взяти на себе відповідальність. Все більше керів
ників приходять до висновку про неможливість контролювати людей
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лише через формальні правила примусу. Водночас, значна частина
робітників готова підвищити якість та ефективність праці за умови
існування атмосфери співробітництва та уваги до їхніх ідей і пот!
реб. Тому успішний підприємець вміє так організувати виробничу
діяльність, щоб успіхи в бізнесі поєднувалися із створенням умов,
за яких працівники максимально задоволені працею.
Підприємництво – це особливий стиль поведінки та образ
мислення. Цивілізованого підприємця можна охарактеризувати так:
він переконаний в корисності своєї праці не лише для себе, а й для
суспільства та держави; виходить з того, що всі оточуючі його люди
хочуть та вміють працювати, прагнуть реалізувати себе разом із
підприємцем; вірить у бізнес, оцінює його як привабливу еконо!
мічну творчість, відноситься до бізнесу як до мистецтва; визнає
необхідність конкуренції, але розуміє важливість співробітництва;
поважає власність, державну владу, суспільні організації, соціаль!
ний порядок, закони; довіряє не лише собі, а й іншим, шанує
професіоналізм та компетентність; поважає себе як особистість, а
будь!яку особистість як себе; цінить освіту, науку, техніку, інфор!
матику, культуру, поважає екологію; прагне до нововведень; є гума!
ністом, в повсякденних справах керується трьома «не»: не драту!
ватися, не розгублюватися, не розпорошувати сили.
Підприємець несе повну відповідальність за справу, що
неможлива без крайньої зібраності, рішучості, впевненості в собі,
чіткості дій, швидкості прийняття рішень, вимогливості, навіть
жорсткості до себе та інших. Як підтверджує ділова практика,
невід'ємною рисою успішного бізнесмена є дисциплінованість, че!
сність та порядність. Десятки тисяч акцій та інших цінних паперів
продаються на біржах на основі усних домовленостей; багато!
мільярдні угоди реалізуються з оформленням контрактів через
деякий час, тому чесність і порядність відіграють особливу роль у
цивілізованому підприємництві. У розвинутій країні неможливо
будувати ділові відносини на обмані та безвідповідальності.
Бізнесмени США найбільше цінять такі ділові якості як безумовне
виконання свого слова, точне дотримання термінів та обов'язків
угоди, довіру до партнера.
В реальному житті існують і негативні типи підприємницької
поведінки. Перший – це цілеспрямоване споживання, що означає
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потяг до постійного збільшення матеріальних благ, отриманих
завдяки підприємницькій діяльності. Другий тип – індивідуалізм,
життєва позиція якого пов'язана з протистоянням інтересів індиві
дуума та суспільства, причому головним вважається лише сила та
влада окремих особистостей. Отже, не всі проблеми моралі ділових
відносин можуть бути вирішені, але більшість прикладів успішної
підприємницької діяльності слугує джерелом позитивного досвіду.
Таким, наприклад, як десять правил заробітку грошей, наведених в
книзі Герберта Ньютона Кессона «Як робити та зберігати гроші».
Правило 1. Інвестуйте гроші лише в ту справу, яку ви добре
знаєте, або в товар, в якості якого не сумніваєтесь. Не можна бути
некомпетентним, коли вкладаєш гроші.
Правило 2. Не інвестуйте гроші під тиском. Приймайте рі
шення самостійно, будьте підозрілим до надмірної поспішності та
негайності у фінансових справах.
Правило 3. Робіть гроші на власності, а не на планах. Власність
завжди чогось варта, а план – лише ідея, яка не має матеріального
наповнення. Кожне комерційне підприємство є поєднанням плану
та власності, однак загроза виникає лише тоді, коли в підприєм
ницькій діяльності переважають плани.
Правило 4. Вкладайте гроші лише в ті речі, які потім зможете
продати: не купуйте ні однієї речі, яка вам просто сподобалась.
Правило 5. Не втрачайте жодної можливості отримати прибу
ток, тому що в бізнесі головне – прибуток, а не сам процес. Хочете
заробити гроші – дійте швидко, не гайте часу.
Правило 6. Купуйте під час зниження, а продавайте в умовах
підвищення цін. Розумний бізнесмен купує коли модно продавати,
та продає, коли модно купувати, він не наслідує дій натовпу.
Правило 7. Тримайте гроші в обігу. Сутність бізнесу – обмін, і
робити його треба швидко, в цьому секрет великих прибутків.
Правило 8. Беріть в кредит стільки грошей, скільки зможете
вкласти в справу. Це важлива перевірка вашого вміння розпоряд
жатися чужими коштами та ризикувати.
Правило 9. Кредит доцільно брати лише з метою розвитку біз
несу та із впевненістю, що інвестування принесе гарний прибуток.
Правило 10. Обережно поводьтесь з тими, хто просить позичити.
Краще вкласти гроші в справу, ніж дати позику – навіть най
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міцніша дружба може бути цим зруйнована. Істина полягає в тому,
що люди надміру позичають, коли треба просто віддати.
Безперервно навчайтеся і творіть. Пам'ятайте, найголовніший
ваш капітал – це ви самі.

2.2. Організація виробничого процесу: планування
та визначення сфери діяльності

Рішення зайнятися бізнесом базується на бажанні створити
власну справу та можливості її розпочати (наявність зовнішніх
умов), впевненості, що це реально і правильно. Відправним
пунктом є ідея, яка відповідає здібностям підприємця, його осо
бистій меті та системі цінностей. В пошуках нової ідеї вивчається
спеціальна література, відвідуються міжнародні промислові
виставки та ярмарки. Оригінальна та добре втілена в життя ідея є
першоосновою успішного ведення справ.
Кожен бізнес має свою стратегію і тактику. Стратегія бізнесу
полягає в максимізації прибутку: це послідовність дій, що містить у
собі загальну координацію всіх основних виробничих та управлінських
функцій (маркетингової, бухгалтерської, кадрової тощо). Тактика –
це реалізація стратегії в кожній конкретній діло!вій угоді, способи і
методи реалізації стратегії бізнесу.
Елемент удачі є важливим у бізнесі, але число проблем може
бути істотно скорочено, якщо необхідну увагу приділити поперед
ньому плануванню. Формулювання основних напрямків підприєм
ницької діяльності повинно бути, з однієї сторони, досить вузьким,
щоб визначати конкретний напрямок економічної активності,
сфокусувати увагу на головному, а, з іншого боку – охоплювати
досить широку сферу для надання бізнесу можливості реалізувати
свій потенціал. Визначення мети має бути чітким, реалістичним,
окресленим у часі та базуватись на кількісних характеристиках.
Мета – це своєрідний шаблон, за яким підприємець визначає
ефективність свого бізнесу.
Рис. 1.1 ілюструє різні комбінації стратегії фірми, що базується
на трьох модифікаціях продукту (новий, відносно новий та базовий)
та трьох ринкових сферах (нова, відносно нова, базова).
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Рисунок 1.1. Матриця Ринок Продукт
Перший варіант стратегії – це збільшення обсягів продажу
базового продукту на вже існуючому (базовому) сегменті ринку. В
цьому випадку – ризик найменший. Другий та третій варіанти
націлені на розвиток продукту або ринку, що означає, відповідно,
спробу фірми продати відносно новий або удосконалений продукт
на базовому ринку чи вихід фірми з базовим продуктом на від
носно новий ринок. Використовуючи четвертий варіант стратегії,
фірма виходить на відносно нові ринки із новим продуктом – ця
стратегія має найвищий рівень ризику. Наведені вище види
стратегії є горизонтальною стратегією зростання, на відміну від
«вертикальної інтеграції назад», коли фірма стає власником
підприємств постачальників матеріалів та сировини для вироб
ництва або «вертикальної інтеграції вперед» шляхом формування
власної дистриб'юторської мережі.
Наступною стадію планування є визначення низки конкретних
завдань, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.
На цьому етапі цілі деталізуються й переводяться в маркетингові та
виробничі плани, які, у свою чергу, трансформуються в фінансові
бюджети (прогноз прибутку, прогноз грошових потоків, руху
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готівки тощо). Плани, як правило, розробляються на три роки
наперед, але у перший рік виробничої діяльності вони найбільш
докладні з бюджетними періодами в один місяць. Бюджети нас
тупних двох років носять переважно орієнтовний характер.
Бюджети мають бути послідовними: бюджет обсягів продажу
переводиться у виробничі бюджети, виробничі бюджети – у бюд
жети витрат праці, необхідних матеріалів і виробничих накладних
витрат (платежі за газ, електроенергію, за оренду, зв’язок, страху
вання, відсотки за кредит тощо). Важливим моментом є процес
бюджетного контролю, який містить у собі цикли зворотного зв'язку:
при виникненні розбіжностей між реальним положенням справ і
бюджетними показниками необхідно ретельно проаналізувати чин
ники такої ситуації та зробити відповідне коригування бюджету.
Отже, головне в процесі бюджетного планування – це необхідність
систематичного обмірковування майбутнього фірми та пошук
шляхів ефективного використання всіх сприятливих можливостей.
Бюджети допомагають як у процесі поточного управління
підприємством, так і в плануванні майбутньої діяльності. Маючи
обґрунтований базовий прогноз можливо розширити коло існую
чих споживачів та планувати вихід на нові ринки, тобто зосере
дитись на перспективних напрямах діяльності бізнесу на відміну
від постійної концентрації на поточних справах. Найбільше зна
чення бюджети мають для фірми, що розвивається: якщо спочатку
вони є інструментом планування, то відповідно до зростання
обсягів виробництва стають важелем управління та контролю.
Одним із видів планування є складання бізнес планів, які необ
хідні для отримання фінансових ресурсів від зовнішніх інвесторів,
дозволяють мобілізувати зусилля на виконанні поставлених цілей,
зменшують ефект раптовості при несподіваних змінах зовнішнього
середовища, сприяють підвищенню ефективності управління.
Водночас бізнес план не може дати точний прогноз діяльності
фірми та гарантувати від помилок.
Бізнес план складається з двох розділів. Перший розділ вклю
чає вступ, опис бізнесу і зміст. У другий розділ входить опис під
приємства (резюме), аналіз галузі, план виробництва і маркетингу,
фінансовий, організаційний та операційний плани, висновки та
розрахунки ефективності. Найбільш важливою частиною бізнес
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плану є висновки, які повинні бути оформлені й читатися як
самостійний рекламний документ, що містить всі основні поло
ження. Бізнес план має представляти підприємство в найбільш
привабливому для інвестора світлі, визначати можливий ризик та
шляхи його зменшення, давати впевненість в надійності і професі
оналізмі керівництва фірми.
Вцілому процес планування включає в себе два напрями: по
перше, аналіз оточуючого середовища (зовнішні можливості та
проблеми), а, по друге, дослідження сильних та слабких рис під
приємства. До аналізу зовнішнього середовища відносять визна
чення умов ринку (зокрема позиціювання товару), характеристику
конкуренції (рівень її інтенсивності, вірогідність конкуренції з
боку нових фірм), можливості зміни та удосконалення технології
виробництва, економічну кон'юнктуру в цілому (темпи економіч
ного зростання та інфляції, чинну нормативно правову базу). В
процесі оцінки сильних і слабких рис підприємства аналізується
його продукція (основні характеристики, унікальні властивості,
асортимент або номенклатура, ціни, володіння ліцензією або па
тентом), фінансові можливості підприємства (їх джерела та напрями
використання, розмір виплат за кредитами, обсяги прибутку та
циклічність грошових потоків), працюючий персонал (професійні
якості, досвід, стиль і організація управління), матеріально технічне
забезпечення (існуюче обладнання і ступінь його використання,
резервні потужності, транспортна інфраструктура).
В процесі планування необхідно враховувати життєвий цикл
продукції. На першій стадії циклу («впровадження» товару на
ринок) торгівля найчастіше збиткова: витрати підприємства пере
вищують прибутки. Друга стадія («зростання») характеризується
визнанням товару покупцем та швидким зростанням попиту на
нього. На третій стадії («зрілість») відбувається поступове зни
ження темпів продаж після досягнення максимальних значень,
оскільки більшість покупців вже придбали товар, прибуток змен
шується. Четверта стадія циклу («насичення» ринку) продовжує
тенденцію до падіння прибутку, навіть незважаючи на активізацію
маркетингової політики обсяги продаж не зростають. П'ята стадія
(«спад») означає різке падіння обсягів збуту і прибутку. Таким
чином, для стабільної виробничої діяльності і підтримки необхід
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ного рівня рентабельності підприємства нагальною потребою є
постійна диверсифікація виробництва, випуск широкого асорти
менту товарів, удосконалення продукції або створення товарів з
новими якостями, розширення старих ринків збуту та вихід на нові.
Підприємство завжди повинно розробляти «запасну» сферу діяль
ності, на яку можна переорієнтуватися в умовах кризи.
Одним з найважливіших завдань, що постають перед підприєм
цем, є вибір господарської ніші, для чого необхідно проаналізувати
умови і можливості вкладання грошей у різні галузі чи регіони. Для
цього враховують існуючі переваги виробництва, пільги в оподат
куванні, а також можливі перешкоди і обмеження: нестачу сиро
вини; ненадійний збут; соціально політичну нестійкість регіону.
Не менш важливим є вибір часу для початку підприємницької діяль
ності: доцільно розпочинати виробництво у період економічного
зростання та в галузі, що швидко розвивається. Інформація про це
відносно доступна: її містять публікації офіційної статистики і
законодавчі акти, звіти банків і страхових компаній, спеціальна
економічна літературі та щоденна преса.
Найкраще і з великим ступенем вірогідності майбутньої вироб
ничої, торговельної та фінансової стабільності розпочинати підпри
ємницьку діяльність в новій сфері. В цьому випадку зменшується
число конкуруючих підприємств, стає можливим монополія або
певне домінування на ринку, а можливі труднощі та перешкоди фор
мують цінні навички виживання в складних умовах, сприяють пос
тійному розвитку творчих можливостей підприємця. В розвинутих
країнах, наприклад, найбільш високо прибуткові підприємства ство
рювались в спочатку непопулярних та сумнівних сферах діяльності.
У Конституції України записано, що «...кожен має право на
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом» (ст. 42).
Напрямів підприємницької діяльності багато. Найбільш пошире
ними є виробнича, комерційна та фінансова сфери. Досвід зроста
ючих компаній свідчить: щоб успішно почати новий бізнес та
швидко в ньому закріпитися необхідно зупинити вибір на наступ
них сферах: 1) надання різноманітних ділових послуг; 2) громадське
харчування; 3) торгівля товарами споживання; 4) ремонт автомо
білів та різноманітної побутової техніки; 5) будівництво. Високими
темпами нарощують свої обороти комерційні банки, підприємства
41

в сфері електроніки, комп'ютерної техніки, інформаційних систем,
а також виробники та постачаль ники конторського обладнання,
різних паперових виробів. В США найбільш швидко зростаючими
секторами малого бізнесу є комп'ютерний і ресторанний бізнес,
кредитні організації, медичні, зокрема стоматологічні клініки, різні
будівельні та ремонтні підрядні організації, дитячі садки, сервісне
обслуговування та реабіліта ційні центри.
Головне значення має підприємницька діяльність в сфері
виробництва. Саме тут виробляються товари та послуги, ведеться
активна інноваційна діяльність. В Україні при переході до рин
кових відносин виробнича сфера постраждала найбільше: зруйну
вались господарчі зв'язки, погіршилось матеріально технічне
постачання, розпалась збутова мережа. Рентабельність виробництва
в цій сфері є не надто високою (10 12%).
Сутністю комерційного підприємництва є здійснення опера
цій та угод з купівлі продажу товарів. В цій сфері існує швидка
віддача від вкладеного капіталу, рівень рентабельності становить
20 30%. Життєво важливим для торговельного підприємства є
ефективний маркетинг, який дає інформацію про стан ринку, рух
товарів по каналам збуту до кінцевого споживача. Комерційне
підприємництво має відповідати двом взаємопов'язаним вимогам:
вміти максимально швидко адаптуватися до змін в поведінці
покупців і бути стійким в умовах конкуренції.
До сфери фінансового підприємництва відносяться банківська
справа, аудит, лізинг, фондові біржі тощо. Рентабельність фінан
сової діяльності – 5 10%.
Досить перспективним напрямом є консультативне підприєм
ництво, де функціонує інтелектуальний капітал в формі консульта
ційних послуг. Платні консультації (поради або допомога) з питань
управління, включаючи визначення й оцінку проблем та можли
востей менеджменту, рекомендацію відповідних заходів і допомогу
в їх реалізації отримали назву менеджмента консалтингу. Розвиток
цього напряму підприємницької діяльності є найбільш актуальним
в Україні, оскільки більшість ускладнень в діяльності підприємств
виникає саме через організаційно управлінські проблеми.
В Україні законодавчо встановлено перелік видів діяльності, в
яких підприємництво не застосовується. Така діяльність пов'язана
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з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, виготов
ленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї,
вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих
особливо важливих об'єктів державної власності, а також діяль
ність, що пов'язана з розробкою, випробуванням, виробництвом та
експлуатацією ракет носіїв, у тому числі з космічними запусками.
Окремі види підприємницької діяльності, які безпосередньо впли
вають на здоров'я людини, навколишнє середовище та безпеку
держави, потребують спеціального дозволу (ліцензії).
Після вибору сфери діяльності перед підприємцем постає
необхідність пошуку своєї ринкової ніші, визначення конкретної
спеціалізації підприємства. В цій справі можна покластися на
свою інтуїцію, а можна, спираючись на допомогу фахівців, про
вести ретельний аналіз майбутніх споживачів (сегментацію ринку),
конкурентоспроможності товару (порівняння на основі технічних
і економічних показників з товарами аналогами). Виходячи з
аналізу можливостей технології та прогнозу попиту на продукцію
окреслити розміри частки ринку, яку необхідно зайняти.
Успіх на ринку значною мірою залежить від моделі поведінки
фірми. При виході на ринок всі зусилля спрямовуються на швидке
збільшення споживачів товару («атака»), потім для стабілізації
обсягів продаж та втримання своєї частки ринку модель поведінки
змінюється на «оборону». Втримати ринок можливо, лише по
стійно забезпечуючи оновлення продукції, формуючи в покупців
нові потреби, проникаючи в нові сфери використання продукту.
Водночас існує так звана «культурна конкуренція», зміст якої поля
гає в наступному: розширювати обсяги ринку можна за рахунок
конкурентів, але можна і разом з конкурентами. Культурна конку
ренція ефективна тим, що, стимулюючи всіх, вона дозволяє збіль
шити ринок в цілому.
Для успішної діяльності важливо правильно вибрати форму
бізнесу – одноосібне володіння чи партнерство. Індивідуальне
ведення справ – це складний шлях: існує підвищена можливість
збанкрутувати, але можна досягти і великих успіхів. При колек
тивних формах підприємництва необхідно визначити спільні цілі
та вирішити, що саме буде загальним: кошти, устаткування або
ведення справ у цілому при чіткому розподілі влади і обов'язків.
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Відповідно треба віддати перевагу формі юридичного договору,
повного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю.
На цьому етапі суттєвого значення набуває допомога юристів і
економістів, оскільки підприємство має відповідати існуючому
правовому господарському середовищу в країні.
Важливо об'єктивно оцінити переваги партнерства: можли
вість використання досвіду партнерів, їх ресурсів і додаткового
обладнання, нових постачальників та споживачів. Не обов'язково
створювати колективне підприємство, можна використовувати
інші форми співробітництва, такі як спільна реалізація технічного
проекту, спільне вкладення коштів в масштабне виробництво,
освоєння природних ресурсів, взаємні поставки комплектуючих
деталей або спільне будівництво промислових об'єктів.

2.3. Принципи використання матеріальних та людських
ресурсів

Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від
багатьох чинників. Однією з необхідних умов досягнення високої
результативності є знання основ технології заснування і ведення
власної справи. Процес пошуку джерел фінансування є найбільш
критичним для підприємця. Залучити необхідні фінансові кошти
можливо шляхом випуску акцій чи облігацій, отримання держав
ної субсидії або банківського кредиту. Найбільше шансів швидко
одержати потрібні фінансові кошти мають підприємства з гарною
репутацією та професійною і незалежною бухгалтерською службою.
Важливим шляхом акумулювання капіталу є акціонування, при
чому підприємство може виступати як емітентом, так і інвестором.
Існують певні правила для формування прибуткового інвестицій
ного портфелю. Традиційний шлях полягає в купівлі цінних папе
рів відомих компаній, які мають стабільні фінансові і виробничі
показники. Сучасні дослідження західних компаній свідчать, що
більша частина ризиків інвестиційного портфелю зменшується, якщо
в нього входять від 8 до 20 різних видів цінних паперів, при подаль
шому збільшенні їх кількості ризик зменшується вже незначним
чином. Активне управління полягає в купівлі найбільш прибуткових
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цінних паперів і швидкій продажі низько прибуткових (метод
«свопінгу»). Пасивне управління означає, що створюється диверсифі!
кований інвестиційний портфель з визначеним ступенем ризику, який
протягом довгого часу залишається без змін. Вміст кожного інвести
ційного портфелю як правило тимчасовий, після отримання пев
ного результату весь портфель або його частини замінюються на
нові цінні папери. Найбільш ефективне управління інвестиційним
портфелем здійснюється шляхом поєднання сучасних комп'ютер
них статистичних методів аналізу з консультаціями фахівців.
Лише окремі підприємці мають достатній капітал, щоб купити
всі необхідні ресурси. В період становлення підприємництва
особливо вигідною є оренда виробничих приміщень, земельних
ділянок і господарських будівель: в розвинутих країнах всі швидко
зростаючі підприємства використовують оренду, а по мірі зрос
тання розмірів виробництва переїжджають в нове більш просторе
приміщення. В свою чергу, власники приміщень легше погоджу
ються на оренду, ніж на продаж – форму остаточної втрати
власності. Найбільш оптимальним є оформлення орендного
договору не менш ніж на три роки, оскільки лише після другого
року функціонування підприємства з'являється прибуток, який не
потрібно одразу вкладати у виробництво. Існує різниця між
чистою і загальною вартістю оренди: якщо до чистої відносяться
лише орендні платежі, то загальна вартість включає всі податки і
платежі, які сплачує власник приміщення, витрати на поточний
ремонт, на дотримання техніки безпеки і санітарних норм. Відтак
не має сенсу орендувати приміщення в поганому стані, оскільки
це означає додаткові витрати на ремонт.
Виробниче устаткування та обладнання для підприємства в умо
вах нестачі коштів також доцільно взяти в оренду. Причому можна
звернутися безпосередньо до виробників, особливо якщо для вироб
ництва потрібно нестандартне устаткування. Для цього широко
використовується лізинг промислового обладнання на строк від 40
до 90% амортизаційного періоду. Орендна ставка розраховується
окремо в кожному випадку: при лізингу виплачується не щомісячна
плата за використання, а повна або часткова сума амортизаційних
відрахувань. Після закінчення строку оренди можна повернути
обладнання, продовжити договір оренди за більш низькими відсот
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ковими ставками, або викупити обладнання (в деяких країнах діє
так званий «опціон покупця», коли викупна ціна становить 1%
вартості обладнання). Важливими перевагами лізингу є можливість
розпочати виробництво без крупних капіталовкладень та вивіль
нити кошти для вирішення першочергових завдань виробництва.
При лізингу не нараховуються амортизаційні відрахування, тому
за кошти інвестиційних фондів підприємства можна проводити
науково технічні дослідження. Лізинг широко використовується
при тимчасовій потребі в обладнанні або в якості першого кроку в
праці з новим обладнанням, причому за домовленістю з лізінгодав
цем вибирається найбільш прийнятний графік лізингових платежів.
Особливим питанням є технологія виробництва, від якої зале
жать вид технологічного обладнання, сировина і матеріали, профе
сійний та кваліфікаційний рівень персоналу, ціна та якість продукції.
Найпростіше для підприємця купити технологію в «зв'язаному виг
ляді»: разом із машинами та обладнанням постачальники здійсню
ють його повне технічне обслуговування (забезпечують технічною
документацією, запасними частинами, ремонтом, готують техніч
ний персонал безпосередньо на підприємстві). Для нового підпри
ємства найбільше підходить технологія, яка відповідає його тех
нічним і фінансовим ресурсам і не може бути швидко скопіювана
конкурентами. Треба мати на увазі, що найсучасніша дорога техно
логія вимагає масштабної реконструкції підприємства і ефективна
лише в умовах повного завантаження потужностей, а в умовах
невизначеності зовнішнього середовища краще використовувати
гнучку технологію, ніж капіталоємне виробництво.
Найняти персонал підприємства можна через біржу праці,
агентства по працевлаштуванню, шляхом підтримки постійних
зв'язків з навчальними закладами, через оголошення у пресі, осо
бисті зв'язки чи за допомогою знайомих. При наймі на роботу вра
ховується досвід, кваліфікація, освіта, особисті якості кандидата,
рекомендації та відгуки з попереднього місця роботи. Можливо
також використовувати форму екзамену або співбесіди, встановлю
вати випробний період з обов'язковим підведенням його підсумків.
Широко розповсюдженою і вигідною як для роботодавця, так і
для працівників є контрактна система найму. В трудовому договорі
обов'язкова присутність трьох моментів: визначення трудових функ
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цій працівника, розміру заробітної плати і моменту початку роботи.
Оплата праці залежить, перш за все, від кваліфікації працівника
(його здібності виконувати роботу певної складності), професійної
підготовки, виробничого стажу, загальної освіти. Заробітна плата
на підприємстві краще виконує стимулюючу функцію, якщо
складається з двох частин: однієї постійної і гарантованої, другої –
змінної і залежної від досягнутих результатів (доплати або премії в
розмірі 1/3 заробітної плати). Зависока заробітна плата збільшує
собівартість та ціну товару, що знижує його конкурентоспромож
ність на ринку, а необґрунтовано низька – спонукає працівника
шукати інше місце роботи або додаткові джерела заробітку, що
відволікає від основної роботи і знижує продуктивність праці.
Існує декілька важливих принципів ефективної співпраці
власника з колективом підприємства: необхідно не стільки стиму
лювати краще працювати, скільки визнавати працю людини та її
особистість; важливо, щоб спеціалісти отримували задоволення
від праці на підприємстві, відчували потрібність своєї роботи, були
впевнені в надійності і стабільності підприємства. Однією з важли
вих складових підприємницького успіху є виховання професіоналів
на власному підприємстві та постійний пошук нових форм і методів
заохочення праці.
Ефективна виробнича діяльність підприємця здійснюється за
умови, що вироблений товар добре продається і приносить при
буток. Це суттєво залежить від рівня і динаміки товарних цін. До
базових положень процесу ціноутворення на підприємстві відно
ситься встановлення мінімальної ціни на рівні, трохи вищому від
змінних витрат, та визнання необхідності змін ціни відповідно до
фази життєвого циклу товару. Найпростішим видом ціноутворення
є орієнтація на стандартні ціни в обраній галузі («наслідування
лідеру»). Якщо підприємство є монополістом, що виробляє уні
кальний товар, для встановлення обґрунтованої ціни необхідно
провести значну аналітичну роботу, яка потребує коштів. В
залежності від обраної моделі ринкової поведінки ціна може бути
або завищеною (ціна монопольного положення на ринку), або
заниженою (ціна прориву на ринок).
Як правило ціна асоціюється з якістю, що є своєрідним сим
волом сучасної економіки. Якість визнається більшістю фірм як
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основна стратегічна мета. Сучасні стратегії управління якістю виз
начають її не як технічну функцію, а як систематичний процес, що
охоплює всю організаційну структуру фірми і досягається
зацікавленою участю всіх працівників підприємства. Поняття
якості виходить за межі виробничого процесу і включає також
сервісне обслуговування.
Одним з життєво важливих питань функціонування малого
бізнесу є організація збуту. Для реалізації продукції можна корис
туватись послугами збутового агентства або сформувати власну
збутову мережу. Торговельні посередники надають виробникам і
покупцям ряд послуг, пов'язаних з укладенням і реалізацією
комерційних угод – від пошуку партнерів до післяпродажного
обслуговування, включаючи поставки, монтаж, наладку, випробу
вання і запуск в роботу обладнання. В умовах цивілізованого
ринку посередники звільняють підприємство від необхідності
налагоджувати свої збутові зв'язки, що потребує значних капітало
вкладень; вони володіють інформацією, яку можна використати
для покращення якості товару. Водночас, чим більше посередників
використовує підприємець, тим менші його контакти з спожива
чами і слабший контроль над ринком. Відтак виникає дилема: чи
взяти на себе витрати по формуванню збутової мережі та від
повідно отримувати всі прибутки, чи зменшити свої витрати, але й
віддати частину прибутку на користь торговим посередникам.
Велике значення для успішного продажу продукції має реклама
(необхідною умовою є відповідність якості товару рекламним обі
цянкам), сервісне обслуговування та надання покупцеві додаткових
послуг і гарантій. Реалізація продукції в малих фірмах має інший
характер, ніж у великих компаніях. Малі підприємства залежать
від обмеженого числа покупців, тому налагоджування довгостро
кових відносин, що будуються на довірі покупців, для них є більш
важливим, ніж будь яке посилене рекламування товару. Важливою
ознакою успішного ведення бізнесу є постійне отримання значної
кількості не тільки нових, але і повторних замовлень.
Безпосередньою метою і результатом функціонування підпри
ємства є прибуток. Підприємець для максимізації прибутку має
чотири ступіні свободи: встановлення цін, формування витрат і
обсягів продукції, розширення асортименту. Найбільші прибутки
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отримують великі підприємства, малі фірми також працюють
досить прибутково в результаті використання своїх специфічних
переваг і можливості забезпечувати спеціалізованими продуктами
порівняно вузькі ринкові ніші, а в найгіршому становищі знахо
дяться підприємства середнього розміру.
Важливого значення підприємницька практика надає опера
тивному аналізу результатів діяльності підприємства. Для цього
розраховується точка граничного обсягу, яка є межею між при
бутковістю і збитками і слугує основою для розробки планів і бюд
жетів. Швидкий метод розрахунку використовує наступну формулу:

MQ =

TFC
,
TP

(1)

де MQ – граничний обсяг продаж; TFC – загальні постійні
витрати; ТР – рівень валового прибутку, який можна розрахувати
наступним чином:

TP =

TR − TVC
⋅100% ,
TR

(2)

де TR – виручка від продажу; TVC – змінні витрати.
Цей метод дозволяє точно та своєчасно визначати і врахо
вувати фактори, що впливають на прибуток в короткостроковій та
довгостроковій перспективі, слідкувати за витратами виробництва
і тенденціями їх змін. Підприємства з низькими точками гранич
ного обсягу можуть лише витримати падіння попиту на їхню про
дукцію, успішно боротися з конкурентами. Відтак зниження точки
граничного обсягу продаж є ключовим моментом для виживання,
що досягається через зменшення постійних витрат шляхом більш
ефективного використання фондів та ресурсів або через підви
щення ціни. В цілому постійний моніторинг за співвідношенням
прибутку та витрат дає можливість зробити підприємство стабільно
прибутковим і конкурентоспроможним, забезпечити й спрогнозу
вати його майбутній розвиток.
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2.4. Контрольні питання

1.Назвіть якості, які, на вашу думку, виділяють справжнього
підприємця з маси середніх власників малого бізнесу.
2.За яких умов може виникнути протиріччя між особистими
цілями підприємця та моральними принципами суспільства?
3. Які переваги дає розробка бізнес плану для:
а) планування внутрішньої діяльності фірми;
б) залучення зовнішнього фінансування?
4.Опишіть стратегію підприємства «вертикальна інтеграція назад».
5. Що треба знати для правильного вибору сфери підприєм
ницької діяльності?
6. Який спосіб є найкращим для зменшення фінансового ризику
у бізнесі:
а) скорочення постійних витрат;
б) зниження точки граничного обсягу;
в) збільшення обсягів валового прибутку?
7.За якою формулою розраховується точка граничного обсягу
продаж підприємства?
8.Якою є оптимальна кількість різних видів цінних паперів для
зменшення ризиків інвестиційного портфелю підприємства ?
2.5. Завдання для підприємця

1.Візьміть за зразок будь яку ідею для початку малого бізнесу;
оцініть її комерційний та ринковий потенціал; необхідні для її реа
лізації ресурси й виробничі фактори. Розробіть плани на короткий
строк (наступний рік) та на перспективу (майбутні 5 років); скла
діть перелік задач, необхідних для досягнення поставлених цілей.
2.З точки зору інвестора складіть список тих факторів, які, на
вашу думку, найбільш важливі для прийняття рішення про
інвесту вання у бізнес. Які питання ви б хотіли задати власнику
підпри ємства, в яке збираєтесь вкладати кошти?
3.Сплануйте та поглиблено проаналізуйте бізнес за таблицею, в
якій зібрані основні елементи економічної діяльності. Складіть список
за кожною категорією: які дії вам треба здійснити чи яку інформацію
вам потрібно зібрати для того, щоб покращити діяльність підприєм
ства в цій сфері. Визначте пріоритети та строки завершення цих дій.
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Строки
закінчення

Низький

Дії

Середній

Сфер а

Високий

Пріоритети

Продукція або послуги
Якість вашої продукції
Рівень ц ін у порівнянні з аналогічною
продукцією конкурентів
Ефективність реклами
Розміри ринкового сегменту
Можливе вдосконалення продукції
Фінанси
Поточний рівень приб утковості та
циклічність грошових потоків
Доступність потенційних джерел
капіталовкладень
Виробництво яких товарів чи послуги є
найбільш приб утковим?
Персонал
Кваліфікаційний і професійний рівень
менеджерів і робітників
Хто працює найкраще , а хто найгірше?
Шляхи підвищення мотивації робітників
Вдосконалення оплати праці на
підприємстві
Виробничі ресурси
Строк служби ваших приміщень ,
обладнання і транспортних засобів
Ефективність їх використання
Споживачі
Позиціювання товару
Вимоги споживачів до продукту або послуги
Що є б ільш важливим : ціна або якість?
Удосконалення продукту останнім часом
Оцінка розміру ринкового сегменту
та майбутнього його збільшення
Конкуренція
Розмір бізнесу ваших конкурентів
На якому сегменті ринку вони діють?
Рівень прибутковості головних конкурентів
Технологія
Останні зміни технології в вашій галузі
Макроекономічна ситуація
Прогнозний темп економічного зростання
в країні
Перспективи виходу на світові ринки
Можливість змін в законодавстві
Очікувані зміни цін на сировину та матеріали
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Тема 3. ФЕНОМЕН ПІДПРИЄМНИЦТВА
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Задачі вивчення теми:
1) вивчити головні проблеми, що виникають на шляху розвитку
підприємства від керованого особисто власником, до фірми,
яка управляється командою менеджерів;
2) визначити відмінності у функціях менеджера й підприємця,
обґрунтувати значення кожного з них для розвитку суспільства
в цілому;
3) обгрунтувати необхідність та визначити напрями державної
підтримки малого бізнесу, дослідити політичні, економічні і
соціальні передумови, необхідні для розвитку підприємництва
в Україні.

3.1. Зростання фірми та відмінності у діяльності
підприємця та менеджера

За стратегією розвитку малі фірми можна розділити на два
типи. Одні підприємці не прагнуть до постійного розширення
виробництва: розміри їхньої фірми залишаються незмінними після
досягнення достатнього рівня прибутковості для забезпечення
комфортного рівня життя («life style businesses»). До іншого типу
відносяться постійно зростаючі фірми, власники яких вважають
збільшення обсягів виробництва та розширення ринків збуту не
від'ємною частиною успіху. Із зростанням фірми поступово зміню
ється керуюча роль підприємця. Аналіз розвитку малих фірм пока
зує, що існує деякий бар'єр для зміни стиля управління: у США –
це 50 робітників, у Британії – 20 25 працівників, тобто збільшення
кількості зайнятих на підприємстві з 5 20 до 40 чоловік вже означає
необхідність певного організаційного реформування. Управління
підприємством, що розвивається, є найбільш складним менедж
ментом. Існує декілька моделей, що описують, через які стадії про
ходить фірма, що зростає. Модель Левіса («Lewis model») викорис
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товується найчастіше і базується на взаємопов'язаних характеристи
ках стратегії маркетингу, управління та фінансового менеджменту.
1 стадія – «існування»: стратегія фірми націлена на виживання,
в ній домінують тактичні цілі; компанія найбільше зайнята пошу
ком споживачів та поставників продукції або послуг. Власник сам
веде всі справи і здійснює прямий контроль над виробництвом.
Планування – мінімальне з розрахунком лише грошових потоків.
Використовуються власні фінансові ресурси, в деяких випадках –
можливий лізинг або банківська позика.
2 стадія – «виживання»: в стратегії фірми все ще переважають
тактичні цілі; завдання маркетингу полягає у стабілізації обсягів
продаж і розвитку індивідуальних особливостей товару та закріп
ленні на певному сегменті ринка. Функції власника трохи зміню
ються – стає можливою деяка делегація функцій нагляду та конт
ролю. Планування – мінімальне з розрахунком грошових потоків,
граничного прибутку і здійсненням фінансового контролю.
3 стадія – «успіх»: стратегія спрямовується на вирішення довго
строкових задач, важливим завданням стає максимізація прибутку
та отримання додаткових ресурсів для розвитку. Маркетинг наці
лений як на стабілізацію обсягів продаж, так і на пошук нових
клієнтів через створення нових унікальних властивостей товару і
отримання відповідних переваг над конкурентами. Розширюється
штат співробітників, формальні функції управління та контролю
делегуються кваліфікованим менеджерам, а власник підприємства
займається переважно стратегічним плануванням. Ускладнюється
процес складання бюджетів та балансових звітів, виникає можли
вість розширення фінансових ресурсів через залучення венчурного
капіталу.
4 стадія – «стрімкий зліт»: стратегічні плани фірми орієнтовані
на розвиток, маркетинг стає досить агресивним по відношенню до
конкурентів із одночасним використанням можливостей співро
бітництва. Відбувається чіткий розподіл функцій між членами
команди управлінців із децентралізацією функцій координації і
контролю. Власник займається оперативним і стратегічним плану
ванням. На підприємстві здійснюється багатосторонній фінансовий
контроль із складанням різноманітних бюджетів. Збільшуються
можливості залучення фінансових ресурсів і отримання інвестицій.
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5 стадія – «ресурсна зрілість». На цій стадії фірму можна
охарактеризувати як велику компанію, керовану командою про
фесійних менеджерів, із розвинутою інформаційною системою та
стратегічним плануванням.
Іноді рух фірми від однієї стадії зростання до іншої є просто
віддзеркаленням кризової ситуації, яка змушує фірму змінювати
розміри виробництва з метою використання ефекту масштабу.
Причини зростання відрізняються у великих та малих фірмах:
якщо для малого підприємства навколишнє середовище характери
зується мінливістю та вимагає інновацій і постійного розвитку, то
зростання великих фірм є спланованим і відповідає стратегії та
інтересам більшості акціонерів.
Коли бізнес змінює стратегію виживання на стратегію роз
витку, до проблем зростаючої фірми, які пов'язані з продукцією і
ринком, додаються проблеми організаційної структури і фінансо
вих ресурсів. Для фірми, що розвивається, організаційні зміни не
менш важливі, ніж зміни в сфері продукції та виробничого
процесу. Спочатку в індивідуальному бізнесі функції власника,
виробника і керуючого сполучаються, але згодом підприємницькі
якості можуть заважати власнику виконувати роль управляючого
бізнесом. Наприклад, високий ступінь особистої участі і звичка
підприємця швидко і самостійно приймати рішення можуть вия
витись у несприйнятливості до нових ідей і людей, бажанні самому
все контролювати. Західні концепції поведінкових типів акценту
ють увагу на таких рисах характеру, що заважають підприємництву:
1) «флюгер» – вірно визначає перспективні напрями роз
витку, але нечасто створює нове підприємство;
2) «простачок» – все спрощує, вважає, що нову справу легко
розпочати;
3) «недоторка» – всіх підозрює у намаганні вкрасти його ідею,
що заважає встановленню відносин взаємодопомоги та довіри із
співробітниками;
4) «знайка» – має прекрасні теоретичні знання, які не під
кріплені практичною діяльністю;
5) «акуратист» – настільки звик до порядку, що в критичній
ситуації невизначеності втрачає самоконтроль і не може приймати
рішення;
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6) «філософ» – не прагне до практичної реалізації своєї ідеї,
тому йому необхідно мати гарну команду професіоналів менеджерів;
7) «інопланетянин» – відсутня мотивація та цілі для ство
рення й розвитку власної справи;
8) «винахідник» – більше піклується про свій винахід, ніж за
підприємство.
Однак, існує певний оптимальний «обсяг контролю» над
інформацією для окремої людини (за рекомендаціями психологів
не більше семи операцій). Із зростанням та розвитком фірми
відповідно зростає складність та значимість тих елементів
інформації, які знаходяться під контролем власника підприємства.
Відтак він починає виходити за межі свого оптимального «обсягу
професійного контролю» подій на підприємстві і не може ефек
тивно здійснювати керівництво. Організаційні зміни полягають в
тому, щоб передати певну сферу бізнесу під контроль окремого
члена керівної групи, а власник підприємства залишає за собою
контрольні функції в рамках особистого «обсягу контролю». Коли
фірма постійно розширюються, підприємець може зневажати
окремими деталями поточної виробничої діяльності заради загаль
ного уявлення про стан справ. Найбільш важливим є перехід від
вирішення поточних завдань до стратегічного планування, тобто
своєчасна передача стандартних функцій управління кваліфікова
ному менеджеру. Якщо зміна стратегії відбулася успішно, підпри
ємець займається лише обробкою зовнішньої і внутрішньої інфор
мації, складанням планів на майбутнє.
Із розвитком фірми власник має постійно підвищувати свій
професійний рівень та набувати знань, щоб ефективно
справлятися з новими завданнями. Для зростаючої фірми жит
тєвою необхідністю є здібність власника планувати та передбачати
майбутні події. В протилежному випадку помилки в керівництві
компанією, бюджетні прорахунки, нездатність знайти допомогу в
критичний момент та небажання або невміння прийняти зміни в
поєднанні з впливом зовнішніх чинників (змін в уподобаннях
споживачів, умовах конкуренції та збуту) можуть привести фірму
до банкрутства (табл. 1).
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Таблиця 1.
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Стадія 4
“Стрімкий
зліт”
Стадія 5
“Ресурсна
зрілість”

Стадія 3
“Успіх”

Особисті цінності власника
Вміння власника працювати
Управлінські якості власника
Здібності власника до
стратегічного планування
Фінансові ресурси
Людські ресурси
Організаційні ресурси
Виробничі ресурси

Стадія 2
“Виживання”

Фактор

Стадія 1
“Існування”

Ключові фактори успіху на різних стадіях розвитку фірми

*** – критичний, ** – важливий, * – не суттєвий

Як правило швидко зростаючі фірми мають власника, що хоче
зайняти значне місце на ринку, та менеджера професіонала, який
до цього часу працював у великій компанії. Менеджер признача
ється власником підприємства для виконання функції координації
дій працюючої команди і повинен вміти керувати собою та ото
чуючими людьми, мати чіткі ціннісні орієнтації й особисті цілі,
навички рішення проблем, творчий підхід до справ, розуміти особ
ливості управлінської праці та вміти налагоджувати колективну
роботу. При виборі менеджера важливими є як індивідуальні якості
(чесність, порядність, людяність, справедливість), так і потенційні
можливості людини та її зовнішні дані (тактовність, врівноваже
ність, самовладання.
Батьком менеджменту вважається Фредерико Уинслоу Тейлор
(1856 1915). На початку ХХ століття наука управління одержала
також найбільш чітке вираження в концепціях «наукового керу
вання» Ф. Тейлора, «ідеальної бюрократії» М. Вебера, «науки адмі
ністрування» А. Файоля.
Два напрямки науки управління – раціоналістичний (техно
кратизм) і поведінковий (гуманізм) – розвивалися в ХХ сторіччі
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паралельно, часто конфліктуючи між собою. У деяких випадках
виявлялися більш ефективними жорстко організовані системи, в
інших – організації, побудовані на принципах дебюрократизації,
внутрішньої волі, саморегулювання.
У 1980 их рр. в теорії управління відбувся поворот від техно
кратії до гуманізму. На сучасному етапі розвитку найбільш харак
терними рисами ефективного менеджменту вважається орієнтація
на енергійну і швидку дію; постійний контакт зі споживачем; від
ношення до людей як до головного джерела підвищення продук
тивності праці й ефективності виробництва; концентрація діяль
ності на тому, що знаєш і вмієш найкраще; простота форм управ
ління; одночасне сполучення в керуванні свободи і жорсткості;
інтернаціоналізація менеджменту та колективне осмислення
нових реальностей.
Кваліфіковані менеджери стають основним і найважливішим
фактором успішного функціонування виробництва та управління
бізнесом в умовах ринкової економіки. Без них підприємства пра
цюють неефективно, оскільки погіршується раціональність засто
сування капіталу та зменшується прибутковість. Відтак прошарок
менеджерів на сучасному етапі перетворився в досить впливову
силу. В Америці менеджерів готують у численних бізнес школах.
Саме тут був створений образ менеджера як професіонала, що має
фахову освіту, і американці продовжують вкладати величезні гроші
в створення інфраструктури для навчання мистецтву управління.
У Японії керівників готують за допомогою досвіду, цілеспрямо
вано проводячи їх через ланцюжок змін посад у різних підрозділах
фірми, поступово виховуючи в них якості керівника. Європейці
займають проміжну позицію між цими двома підходами до під
готовки кваліфікованих менеджерів.
У зразкових американських фірмах пред'являються наступні
вимоги до менеджерів: глибоке знання проблем; високі ділові й
особисті якості; комунікабельність; вміння оперативно вирішувати
нестандартні організаційні і процедурні проблеми із застосуван
ням наукових методів аналізу; володіння навичками передачі своїх
ідей і розробок як в усній, так і в писемній формі. Менеджер
повинен мислити концептуально, тобто представляти діяльність
фірми в цілому й адаптувати її до умов, що постійно змінюються.
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Діяльність менеджера виявляється в таких чотирьох основних
функціях: планування, організація та контроль виробничого про
цесу, формування мотивації робітників (підвищення зацікавленості
у праці, надання своєчасної допомоги і поради).
Ще Й. Шумпетер підкреслював несхожість між підприємцем
та менеджером. В його трактуванні першого відрізняла динамічна
ефективність діяльності, а другого – статична. Американські
економісти Р. Хізріч та М. Пітерс виділяють п'ять головних пунктів
розбіжностей, що мають ключове значення для формування
рольових моделей підприємців та менеджерів: тип стратегічної
орієнтації; підхід до здійснення задуму; методи та форми залу
чення чи придбання ресурсів; різновид організаційної структури
ділового підприємства.
У плані стратегії підприємець орієнтований на пошук нових
можливостей, а не на виконання плану і підрахунок ефективності
використання ресурсів. Він швидко приймає оперативні рішення,
не може довго триматися за одну ідею. Менеджер не звертає з
обраного шляху, проявляє тяжіння до стабільності в обраній сфері
діяльності.
Підприємець залучає на підприємство нові ресурси час від
часу – під черговий етап робіт по досягненню визначеної мети.
Менеджер одержує виробничі фонди не для вирішення нової
задачі, а для поточної роботи його підрозділу.
Менеджер зацікавлений у збільшення обсягів і накопиченні
фондів, оскільки від цього залежить його доход. Підприємець не
хоче зв'язувати себе з устаткуванням, яке може пережити ідею,
тому віддає перевагу використанню оренди або інших форм тим
часового залучення ресурсів. Внаслідок йому вдається досягати
максимальних результатів ціною мінімальних зусиль.
Менеджер має справу зі сформованою ієрархічною організа
ційною структурою підприємства, з установленим порядком діяль
ності, системою звітності, рівнями підпорядкованості і відпові
дальності, усталеними механізмами контролю, де ведучими
принципами є праця без помилок, обов'язкове виконання завдань,
утримання від вияву ініціативи. Ця стримуюча атмосфера не прий
нятна для підприємця, який прагне до гнучкості, творчості і
незалежності. В основі підприємницької фірми лежить горизон
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тальна, гнучка, постійно мінлива структура, що тримається на
тісних неформальних зв'язках, які виникають в процесі вироб
ництва, працівники присвячують роботі стільки часу, скільки
потрібно для вирішення поставленої задачі.
Основний мотив діяльності для менеджера – просування по
службі й одержання типових для корпорації винагород за працю;
підприємці ж досягають процвітання завдяки своїй незалежності і
можливості творчо працювати. У підприємців та менеджерів різні
терміни досягнення успіхів: традиційні менеджери орієнтовані на
швидке досягнення результатів, в той час як підприємці можуть
довго йти до своєї мети.
Підприємець приймає особисту участь у всіх аспектах роботи
його фірми, менеджер здебільшого віддає розпорядження і займа
ється наглядом за підлеглими. Якщо підприємці здатні йти на об
ґрунтований ризик, то менеджери воліють не допускати провалів і
помилок практично за будь яку ціну. Менеджери підпорядковані
тим, хто знаходиться на вищих щаблях організації, підприємці ж
працюють лише на себе і своїх клієнтів.
Таким чином, в економічному розвитку суспільства під
приємець відіграє переважно інноваційну роль, а менеджер –
консервативно стабілізуючу, поєднання яких є необхідною
умовою для успішного соціально економічного розвитку.

3.2. Роль та місце підприємництва у структурі
економічної системи

Підприємництво слугує своєрідним провідником структурних
змін і виступає формою вирішення багатьох протиріч в економіці,
а володіючи здатністю до саморозвитку, саме стає рушійною силою
прогресу суспільства. Джерелом розвитку підприємництва є твор
чий характер людської діяльності. Саме в людині, в її особистій
ініціативі, енергії, активності, відповідальності, порядності, пра
цьовитості закладені рушійні сили бізнесу. Прагнення людини
реалізувати свої ідеї, та бажання виділитися штовхають її до
створення власної справи.
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Значною проблемою сучасного етапу структурної перебудови
економіки України є роздержавлення і приватизація майна дер
жавних монополій. Вирішується вона, головним чином, через ство
рення дрібних, малих та середніх підприємств, і саме підпри
ємництво відіграє велику роль у вдосконаленні організаційних дій
по трансформації державної власності і ресурсів. Формування
малих ринкових структур в різних галузях і сферах економіки від
повідає світовим тенденціям економічних процесів, оскільки в усіх
країнах світу в сфері малого бізнесу діє значна кількість невеликих
підприємств найрізноманітнішого профілю, а також здійснюється
діяльність, що базується на особистій і сімейній праці.
Розміри підприємства залежать від специфіки галузі, її техно
логічних особливостей, від дії ефекту масштабу. Є галузі, що
пов'язані з високою капіталоємністю і значними обсягами вироб
ництва, і галузі, для яких не вимагаються великі розміри підпри
ємства, а навпаки, перевага віддається малим. Для сучасної
економіки характерна складна комбінація різних за масштабами
виробництв – великих з тенденцією до монополізації, і малих, що
формуються під впливом багатьох факторів.
Малі підприємства – це організаційно!економічний вид підпри!
ємств, які, згідно із ст. 2 Закону України «Про підприємства в
Україні», кваліфікуються за показником чисельності зайнятих
працівників з градацією за сферами діяльності. Щодо визначення ще
одного критерію – обсягу господарського обороту – ця робота
уряду ще не набула логічного завершення. За оцінками експертів
Світового банку, тільки в країнах, що розвиваються, налічується
близько 50 визначень малого підприємництва. У звіті Болтона
(Bolton Report, 1971) малий бізнес описується так: мале підпри
ємство займає відносно малу частину ринку; воно управляється
власником або партнерами на власний розсуд, без використання
рекомендацій менеджерських структур; мале підприємство є неза
лежним (мається на увазі не підрозділом великого підприємства) і
його власник вільний від зовнішнього контролю в прийнятті
вирішальних рішень. У Великобританії у виробничій сфері фірма
офіційно вважається малою, якщо на ній зайнято до 250 осіб,
показник її річного обороту не перевищує 16 млн. фунтів стер
лінгів, чистий капітал не більше 8 млн. фунтів стерлінгів. На
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практиці малі та середні підприємства поділяють на сім груп
залежно від чисельності зайнятих: 1 4, 5 9, 10 29, 30 49, 50 59,
100 299, 300 499 робітників.
Українське законодавство до малих підприємств відносить
підприємства з кількістю зайнятих від 15 до 200 осіб, залежно від
галузі або сфери діяльності. Відповідно до масштабів господар
ської діяльності існує наступна класифікація підприємств:
мікропідприємства – до 10 працюючих з обсягом виручки до 500
тис. грн., малі підприємства – відповідно 50 і 1 млн. грн., середні
підприємства – 250 і 5 млн. грн. і великі підприємства – понад 250
працюючих з обсягом виручки, що перевищує 5 млн. грн.
В залежності від того, яку стратегію поведінки і який вид
діяльності вибирає мале підприємство, в економіці розвинутих
країн виділяють такі їх види:
– підприємства!комунанти, які спеціалізуються на виготов
ленні окремих вузлів і деталей. Вони знаходяться в значній залеж
ності й тісно взаємодіють з великими підприємствами через
систему коопераційних зв'язків або субпідряду. За допомогою цих
підприємств великі фірми звільняється від невигідного для них
допоміжного виробництва;
– підприємства!патієнти, що займаються випуском кінцевої
продукції (продукти, одяг, взуття, дрібні будівельні роботи тощо) і
орієнтуються на локальні ринки збуту з обмеженим попитом, на
місцеві джерела сировини і матеріалів. Ці підприємства досить
незалежні від великих і навіть можуть конкурувати з ними завдяки
високій якості товарів;
– підприємства!експлеренти. Це ризикові чи інноваційні
форми малих підприємств, які спеціалізуються на виробництві
дослідних партій товарів.
Існують незаперечні переваги малого підприємництва: близь
кість до місцевих ринків, гнучке пристосування до запитів клієнтів,
виключення зайвих ланок керування, що зменшує адміністративні
витрати, диференціація продуктів, індивідуалізація попиту в сфері
виробничого й особистого споживання. Виробництво в цій сфері
ведеться малими партіями і спеціалізується, переважно, на окремих
вузлах і малих механізмах, напівфабрикатах та інших елементах.
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Процес становлення малого підприємництва в Україні про
ходить нерівно: в 2000 р. кількість малих підприємств порівняно з
1991 р. збільшилась у 10,1 разів, а кількість працюючих лише в 2,6
рази (рис. 1.2), що є негативною тенденцією і демонструє низьку
життєзданість малого підприємництва в Україні, зокрема не
зацікавленість малих підприємств у розширенні своєї діяльності.
кількість малих підприємств (одиниць)
кількість зайнятих (чол.)
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рисунок 1.2. Динаміка зміни кількості суб'єктів малого підпри
ємництва України у 19912001 рр. (разів, порівняно з 1991 р.)
У 2000 р. кількість працівників, зайнятих у малому підпри
ємництві становила 15% зайнятого населення України. В Європі на
мікропідприємства припадає 93% загальної кількості підприємств,
32% зайнятих і 24% обсягу продукції; малі підприємства складають
7% загальної кількості з 25% зайнятих і випуску; середні підпри
ємства – відповідно 0,5%, 15% і 20%; великих підприємств нарахо
вується приблизно 12 тис. з 28% зайнятих та 29% випуску. За останні
10 років кількість мікропідприємств збільшилась на 10%, кількість
зайнятих на них зросла на 12% при збільшенні випуску на 11%.
Водночас, при збільшенні кількості великих підприємств на 3% кіль
кість зайнятих на них підвищилась на 12%, а випуск – на 22%. В
розвинутих країнах мікропідприємства забезпечують 2/3 приросту
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новостворених робочих місць. У США малі підприємства забезпечу
ють половину всіх нововведень, створюють у 2 рази більше новинок
на 1 робітника та дають у 17 разів більшу віддачу на 1 дол. США
капіталовкладень у наукові дослідження. До наукових досягнень
малих фірм відноситься винахід літака, персонального комп'ютера,
м'яких контактних лінз, приладу «штучне серце».
Роль малого підприємництва в житті суспільства полягає в
тому, що воно є одним із провідних секторів ринкової економіки;
формується на засадах дрібнотоварного виробництва; сприяє
послабленню монополізму; визначає темпи економічного розвитку;
активізує структурну перебудову економіки; підвищує експортний
потенціал країни; характеризується швидкою окупністю витрат,
свободою ринкового вибору; забезпечує насичення ринку спожив
чими товарами та послугами; має високу мобільність та раціональні
форми управління; формує новий соціальний прошарок підпри
ємців власників.
Роль і місце малого підприємництва в національній економіці
найкраще проявляється у властивих йому функціях. По перше, це
суттєвий внесок малого підприємництва у формування конкурент
ного середовища. З одного боку, малий бізнес внаслідок чисель
ності елементів, що його складають, та високого динамізму значно
меншою мірою піддається монополізації, ніж великі підприємства.
З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання новіт
ньої техніки воно виступає як дійовий конкурент, що підриває
монопольні позиції великих корпорацій.
По друге, мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміни
кон'юнктури ринку, надає економіці необхідної гнучкості.
По третє, сприяючи прискоренню реалізації новітніх техніч
них і комерційних ідей, випуску софістикованої продукції, мале
підприємництво виступає провідником НТП. Наприклад, більшість
дрібних фірм, що виникли наприкінці 80 х років у Великобританії,
є найбільш технічно оснащеними.
По четверте, мале підприємництво має здатність створювати
нові робочі місця й поглинати надлишкову робочу силу під час
циклічних спадів та структурних зрушень економіки. У розвинутих
країнах на малий бізнес припадає в середньому 50% усіх зайнятих
та до 70 80% нових робочих місць.
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По п'яте, мале підприємництво є фундаментальною основою
формування середнього класу, відтак послаблює тенденцію до
соціальної диференціації в суспільстві.
Водночас однією з головних характеристик малого бізнесу є
мінливість та невизначеність зовнішнього середовища. Виділяють
мінливість ринку, клієнтів та обставин. Ринкова мінливість озна
чає неможливість малого підприємства впливати на ціни через
зміни обсягів виробництва продукції. Мінливість клієнтів виникає
через їх малу кількість: майже 25% обсягу продукції малого підпри
ємства продається одному клієнту, що, з одного боку, зменшує
ризик невиконання укладених ділових контрактів, а, з іншого,
посилює залежність від одного клієнту. Мінливість обставин
визначається великою кількістю зовнішніх факторів та високою і
швидкістю зміни варіативності кожного з них, невизначеністю
зовнішнього середовища малого підприємництва, що є функцією
від кількості інформації та ступеню впевненості в цій інформації.
Відтак об'єктивною рисою малого підприємництва є його
нестійкість й слабка життєздатність. Статистичні дослідження,
проведені в США та інших країнах, свідчать, що зі 100 малих фірм,
які розпочинають діяльність одночасно, у перший рік існування
зазнають невдачі 20%, у другий – 17%, на кінець третього року
продовжують функціонувати близько половини фірм, а на кінець
п'ятого – тільки 33%. Така нестійкість малого підприємництва
виникає в результаті обмеженості його фінансових ресурсів, висо
кої підвладності впливу ринкової кон'юнктури, нестабільності
доходів, вразливості до несприятливих економічних факторів
(інфляції, циклічних коливань, податкового тиску тощо), вузького
кола споживачів та постачальників, конкуренції з боку великих
корпорацій тощо.
Отже, існує об'єктивне протиріччя між високою економічно
соціальною значущістю підприємництва та його слабкою життє
здатністю й великою вразливістю. Це вимагає ефективного засто
сування всіх видів допомоги суб'єктам малого підприємництва
незалежно від форм власності та проведення виваженої державної
політики всебічної підтримки цього сектору економіки в Україні.
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3.3. Контрольні питання

1. Які головні труднощі виникають на шляху розвитку від
підприємства, керованого особисто власником, до фірми, що
управляється командою менеджерів професіоналів?
2. Чому відбувається передача функцій управління фірмою від
власника до менеджера?
3. Яке значення має фактор ризику та мінливості для малого
бізнесу?
4. Які переваги та недоліки має малий бізнес на макрорівні?
5. Яка частка підприємств зі 100 малих фірм, що розпочинають
діяльність одночасно, продовжують функціонувати на кінець
п'ятого року?
6. За якими критеріями українське законодавство відносить
підприємства до малих?

3.4. Завдання для підприємця

1. Назвіть ті риси підприємця, які найбільше забезпечують
успіх фірми, а також ті, які можуть заважати її подальшому
зростанню за умови, що бізнес збільшиться в два рази.
2. Охарактеризуйте політичні, економічні, соціальні можли
вості й перешкоди, що виникають перед малими підприємствами
в Україні.
3. Спробуйте провести розподіл відповідальності всередині
підприємства за наступною схемою. Накресліть квадратне поле й
розмістіть завдання кожного виду діяльності на підприємстві в
одне з полів. Зверху будуть завдання, що пов'язані з обробкою
нової інформації, знизу – поточні завдання; зліва – завдання, що
орієнтуються на робітників, справа – на виробництво.
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Модуль

2

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

МЕТА ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ:
формування та поглиблення знань
щодо загальних закономірностей та
особливостей розвитку малого бізнесу
в зарубіжних країнах в умовах
глобальної трансформації світового
господарства
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Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ (МСБ) В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Задачі вивчення теми:
1) розглянути різні підходи та критерії визначення поняття «малий
та середній бізнес», що існують в зарубіжних країнах;
2) розкрити роль, яку грає малий бізнес в економіці зарубіжних
країн;
3) визначити основні інституційно"правові засади діяльності
малих та середніх підприємств;
4) дати загальне уявлення щодо сучасних тенденцій розвитку малого
бізнесу за кордоном.

1.1. Місце малого бізнесу в зарубіжних країнах
та критерії його визначення

Кожна держава в своїх нормативних актах визначає для себе,
що таке малий та середній бізнес, мале підприємство, підприємець
тощо. В результаті, в сучасній економічній літературі поки немає
універсального визначення для малого бізнесу. Традиційно до кри#
теріїв визначення малого чи середнього бізнесу відносяться кіль#
кість зайнятих і щорічний обсяг продажу товарів та послуг. В деяких
країнах використовуються показники балансової вартості активів,
обсяги інвестицій і, навіть, обсяги споживання енергії.
Незважаючи на те, що основу будь#якої сучасної національної
економіки здебільшого складають великі компанії, малі та середні
підприємства (МСП) є невід'ємною частиною та важливою скла#
довою ринкової структури, без якого ні економіка, ні суспільство
сьогодні не можуть нормально існувати та розвиватися. МСП грають
важливу роль в диверсифікованому виробництві товарів та послуг,
забезпеченні та підвищенні зайнятості, активно впливають на роз#
виток ринку інновацій, нових технологій та експортний потенціал.
Так, за даними ООН, тільки в виробничій сфері МСП створю#
ють від 30% до 70% національного продукту, а в деяких країнах і
більш 90%. МСП є роботодавцем майже для 50% працездатного
населення всього світу. На частку дрібного бізнесу припадає майже
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половина приросту нових робочих місць. Розширюючи можливості
працевлаштування населення, малий бізнес сприяє зниженню
рівня безробіття та створенню соціальної та політичної стабіль#
ності в суспільстві.

1.2. Регулювання малого бізнесу в зарубіжних країнах

Діяльність малих та середніх підприємств регламентується зде#
більшого національними законодавчими та іншими нормативно#
правовими документами. Деякі положення, які стосуються малого
бізнесу, приймаються також на міжнародному рівні, зокрема, в
рамках таких інтеграційних угрупувань, як НАФТА, ЄС, АСЕАН.
Регулюванням сфери малого бізнесу на національному рівні зай#
маються різноманітні спеціальні органи підтримки малого бізнесу
як державного, так і недержавного характеру. До них відносяться:
– комітети та комісії у справах малого бізнесу, які функціо#
нують в межах законодавчих органів;
– агентства, центри та спеціальні підрозділи, які створюються
в міністерствах та інших установах виконавчої влади;
– різні неурядові організації та фонди підтримки малого
бізнесу.
Ступінь розвитку цих установ, а також вагомість їх впливу на
розвиток малого бізнесу залежить від особистостей економіко#
правових відносин, які існують в тій чи іншій країні.
В більшості країн світу здійснення малого бізнесу потребує
отримання дозволу та/або реєстрації. Правові форми організації
дрібних, малих та середніх підприємств в зарубіжних країнах не
обмежуються. МСП можуть бути створені в формі:
– корпорацій або акціонерних товариств;
– компаній з обмеженою відповідальністю;
– товариств різного типу (повних або з обмеженою відпові#
дальністю);
– одноосібного володіння;
– інших формах.
Кожна з цих форм має свої переваги та недоліки. Звичайно,
здебільшого малий бізнес функціонує в формі одноосібного
володіння чи партнерства, однак в деяких країнах малі та середні
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підприємства віддають перевагу компаніям з обмеженою відпові#
дальністю і навіть акціонерним товариствам закритого типу. Вибір
найбільш привабливої форми для функціонування малого бізнесу
залежить від різноманітних факторів, в тому числі від особли#
востей законодавчих норм, що регулюють порядок створення та
реєстрації підприємницької діяльності в тих чи інших країнах.
Методи та форми підтримки МСП, які використовуються зару#
біжними країнами, дуже схожі. В багатьох країнах світу підтримка
малого бізнесу здійснюється шляхом реалізації загальних та спеці#
альних програм зі сприяння та підтримки розвитку дрібних, малих
та середніх підприємств, які розробляються законодавчими орга#
нами та урядовими організаціями.
Основними заходами підтримки малого бізнесу традиційно
виступають:
1. Пільгова податкова політика, (звільнення від податків, подат#
кові канікули, зменшення ставок оподаткування тощо);
2. Фінансова підтримка та пільги, включаючи прискорену
амортизацію, надання позик, субсидій, грантів, гарантування кре#
дитів, забезпечення пільгового страхування тощо;
3. Інші заходи сприяння розвитку малого бізнесу, в тому числі
забезпечення інформацією, надання технічної допомоги та управ#
лінських послуг, встановлення контрактних відносин між держа#
вою та приватними підприємствами, консультування, розробка
різних програм навчання, інше.

1.3. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу
в зарубіжних країнах

Незважаючи на неоднорідність малих підприємств та особ#
ливостей їх розвитку в окремих країнах та регіонах, можна
виділити деякі загальні риси, які характеризують основні тенденції
розвитку малого бізнесу на сучасному етапі еволюції зарубіжних
країн. До них відносяться:
– бум малого підприємництва, який спостерігається з кінця
1980#х років, та який проявляється в швидких темпах зростання
МСП, швидкому поновленні малого бізнесу, зростанні масштабів
та сфер діяльності малих підприємств;
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– широке поширення індивідуального підприємництва та
створення найдрібніших фірм;
– підвищення ролі МСП в інноваційному бізнесі та створення
підприємств, які функціонують в режимі реального часу (on#line);
– посилення ролі національних меншин та жінок в малому
бізнесі;
– розвиток субпідрядних відносин з великими підприємствами;
– зміни в державній політиці щодо малого бізнесу, розвиток
державних програм підтримки та стимулювання МСП.

1.4. Контрольні питання

1. Яку роль відіграє малий та середній бізнес в економіці зару#
біжних країн?
2. Що включає в себе система регулювання малого бізнесу в
зарубіжних країнах?
3. В яких основних організаційно#правових формах може бути
створений малий бізнес?
4. Чим характеризується сучасний стан розвитку малого бізнесу
в зарубіжних країнах в цілому?

1.5. Завдання для підприємця

1. Спробуйте оцінити роль малого бізнесу в розвитку економік
зарубіжних країн та визначити внесок вашої компанії в розбудову
національної економіки.
2. Назвіть основні органи державного регулювання та підтримки
малого бізнесу, з якими вам доводилось спілкуватися в останній час.
3. Порівняйте загальні форми ведення бізнесу в зарубіжних
країнах з тими, що існують в Україні.
3. Спробуйте визначити позитивні та негативні риси основних
заходів державної політики щодо підтримки малого бізнесу, вихо#
дячи з досвіду вашої фірми.
4. Визначити, які з тенденцій розвитку малого бізнесу в зару#
біжних країнах найбільш важливо враховувати в діяльності вашої
компанії.
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Тема 2. МСБ В США
Задачі вивчення теми:
1) розглянути основні особливості розвитку малого бізнесу в США;
2) визначити основні органи регулювання та підтримки малого
бізнесу в США;
3) охарактеризувати основні програми підтримки малого бізнесу
в США.
2.1. Загальна характеристика малого бізнесу

Малий бізнес є важливою формою господарювання в США.
Більш 98% несільськогосподарських американських фірм є малими.
До категорії малих офіційна статистика відносить в більшості
випадків підприємства з кількістю зайнятих до 500 чоловік в сфері
виробництва та із середнім щорічним доходом до 5 млн. дол. в
непромисловому секторі. Однак існує багато винятків з даного
правила. Найбільш повна класифікація малих фірм розроблена
Адміністрацією у справах малого бізнесу.
Малий бізнес відіграє суттєву роль в економіці країни. На
нього припадає 50#53% ВВП, 52#54% всіх зайнятих в приватному
несільськогосподарському секторі. Тут створюється майже 65%
всіх нових робочих місць. Малий бізнес дає 42#47% загального
обсягу продаж в США та 31% експорту товарів. 55% всіх інновацій
здійснюється на дрібних підприємствах. Малі фірми отримують
35% всіх коштів за державними контрактами.
Малий бізнес в основному існує в формі одноосібного воло#
діння (sole proprietorship) та партнерств різного типу (наприклад,
General Partneship, Limited Partneship, Registered Limited Liability
Partnership). Процедура створення компаній в таких формах досить
проста. Для заснування, наприклад, одноосібного володіння дос#
татньо отримати ліцензію від місцевих органів влади або органів
влади штату та зареєструвати торговельне ім'я. Відносно новим
явищем для США стало створення невеликих підприємств в формі
компаній з обмеженою відповідальністю (Limited Liability
Companies) та корпорацій (Corporations) закритого типу.
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2.2. Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу

Система державного регулювання та стимулювання малого
бізнесу в США є однією з найбільш розвинутих в світі. В країні
існують різноманітні державні та недержавні структури, які прямо
або опосередковано впливають на розвиток малого бізнесу в країні
та здійснюють його підтримку.
До основних державних структур, які сприяють розвитку
малого та середнього підприємництва, відносяться, перш за все:
1. Комітети з малого бізнесу в Сенаті та Палаті представників
Конгресу США;
2. Центр малого бізнесу при Міністерстві торгівлі;
3. Спеціальні підрозділи в інших міністерствах і державних
відомствах;
4. Адміністрація у справах малого бізнесу;
5. Торговельна палата;
6. Спеціальні органи підтримки у штатах;
Серед них найбільшу роль відіграє Адміністрація у справах
малого бізнесу (АМБ), яка є спеціальною урядовою організацією
по захисту інтересів малого бізнесу.
Питаннями стимулювання та розвитку малого бізнесу займа#
ються також приватні організації та неурядові неприбуткові інсти#
тути. Наприклад, Асоціації підприємців, Бюро сприяння бізнесу,
Американська асоціація надомного бізнесу.
В США використовують різноманітні методи та форми фіскаль#
ного, фінансового та нефінансового характеру для підтримки малого
бізнесу. Найбільш поширені заходи фінансового характеру, які в ос#
новному реалізуються через програми АМБ. Серед таких програм є:
– програма гарантованих позик (7(a) Loan Guaranty Program), за
якою держава гарантує до 80% позики в сумі до 100 тис. дол. та 75%
по позиках більш, ніж 100 тис. дол., наданих малому бізнесу
банківськими установами. Отримані за даною програмою
кредити, спрямовуються на різні бізнес#цілі;
– спеціальні програми гарантованих позик, які спрямовані на
фінансування специфічних потреб малого бізнесу. Так, програму
CAPLines більшою мірою використовують для фінансування
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оборотного капіталу компанії, а програму SBA 504 Loan Program –
для бізнесового зростання та створення нових робочих місць;
– програми стимулювання розвитку інноваційного малого
бізнесу. Вони здійснюються шляхом надання дрібним підприємст#
вам кредитів, дотацій, грантів та шляхом укладання угод на роз#
робку нової продукції і технологій. Найбільш відомою програмою
в даної сфері є The Small Business Innovation Research Program;
– програми сприяння експорту малих фірм включають до себе
як надання фінансової, так інформаційно#консультаційної допо#
моги малим підприємствам при здійсненні ними зовнішньо#
економічної діяльності. Найбільш відомими з них є програми
Export Working Capital Loan та International Trade Loan;
– програми розвитку контрактних відносин між державою та
дрібними підприємствами. До них відносяться Prime Contracts
Program, Surety Bond Guarantee Program та інші ініціативи АМБ;
– програми для розвитку малих підприємств, створених
вихідцями з національних меншин та жінками. Серед них найбільш
відомими є Minority Enterprise Development Program, SBA Programs
& Services for Women#Owned Business;
– програми фінансової підтримки підприємств, що функціону"
ють в несприятливих регіонах чи галузях або опинилися в скрутному
становищі внаслідок стихійних лих, конверсії тощо.
Фіскальні та нефінансові заходи також відіграють помітну роль
в сприянні розвитку малого бізнесу в США. Зменшення рівня
податку на прибуток у розмірі частки витрат на науково#дослідні
та дослідно#конструкторські роботи (НДДКР) та інвестицій в нове
обладнання і будівництво, звільнення від сплати податків на
товарно#матеріальні запаси є важливими стимулами для розвитку
малого бізнесу в країні.
Широке використання нефінансових заходів теж сприяє поши#
ренню малого бізнесу в країні. Так, Через Центри розвитку малого
бізнесу проводяться дослідження з проблем малого бізнесу, розроб#
ляються навчальні курси, методичні матеріали, надається технічна
та управлінська допомога, здійснюється правовий захист дрібних під#
приємств. Через різноманітні організації та інформаційні бізнес#
центри підприємці у США мають широкі можливості в отримані та
використанні інформації, необхідної для успішного ведення бізнесу.
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2.3. Контрольні питання

1. Які особливості притаманні розвитку малого бізнесу в США?
2. Які основні органи займаються регулюванням діяльності
МСП в США?
3. Чим характеризується система державної підтримки малого
бізнесу в США?
4. За якими основними напрямками здійснюється підтримка
малого бізнесу в США?

2.4. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити, чи відноситься ваша компанія до
категорії малих підприємств за класифікацією, що надається
Адміністрацією у справах малого бізнесу США.
2. Визначіть найбільш привабливі форми створення дочір#
нього підприємства вашої компанії в США.
3. Дайте характеристику можливостям, які мають американські
малі підприємства для встановлення та розвитку бізнесу з вашої
фірмою.
4. Складіть список та підготуйте анотацію найбільш корисних,
на вашу думку, ресурсів Інтернет, які присвячені малому бізнесу в
США та які можуть бути придатними для діяльності вашої
компанії.
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Тема 3. МСБ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
Задачі вивчення теми:
1) розглянути стан розвитку малого бізнесу в Великій Британії;
2) визначити основні напрями стимулювання розвитку малого
бізнесу в країні.

3.1. Загальна характеристика малого бізнесу

До малих підприємств у Великій Британії відносяться фірми з
кількістю зайнятих до 24 чол., з щорічним обігом не більш 2 млн.
ф. ст. та балансом менше 975 тис. ф. ст. Для середніх підприємств
дані ліміти встановлені в таких розмірах: до 250 чол., до 8 млн. ф. ст.,
до 3,9 млн. ф. ст. відповідно.
Малий бізнес відіграє значну роль в економіці країни. Більше
65% ВНП виробляється на малих та середніх підприємствах.
Малий та середній бізнес забезпечує роботою майже 60% всього
працездатного населення. 96% загальної кількості приватних
компаній складають малі підприємства. Причому, більша кількість
малих фірм є дрібними, тобто на яких працює до 3#х осіб. Майже
35% малих фірм є так званими «домашніми» підприємствами, тому
що вони використовують для свого бізнесу власне приміщення.
Основна маса малих підприємств концентрується в торгівлі, будів#
ництві, сфері побутових та ділових послуг. Активного розвитку
набули малі інноваційні та інформаційні компанії. Поширюється
система субпідрядних відносин дрібних підприємств з великим
бізнесом.
Традиційно у Великій Британії поширеними формами ство#
рення малого бізнесу є одноосібне володіння (sole proprietor),
повне партнерство (general partnership) та партнерство з обмеже#
ною відповідальністю (limited partnership). Малий та середній
бізнес може також створюватися в формі компаній акціонерного
типу або з обмеженою відповідальністю.
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3.2. Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу

Підтримка малого підприємництва була та залишається однією
з основних цілей економічної політики британського уряду.
На відміну від США у Великій Британії не існує чіткої інфра#
структури підтримки малого бізнесу. Питаннями регулювання та
стимулювання МСП займаються законодавчі та виконавчі органи
влади, які розробляють закони та інші нормативні документи,
спрямовані на активізацію діяльності малого бізнесу в країні. В
межах окремих міністерств та установ, перш за все, у міністерствах
торгівлі та промисловості, зайнятості, екології, енергетики роз#
робляються різноманітні спеціалізовані програми розвитку малого
бізнесу. Лише весною 2000 року урядом Великої Британії була
створена нова Служба з питань малого бізнесу, яка покликана стати
єдиною урядовою організацією із захисту інтересів малого бізнесу,
координації програм державної допомоги для нього, поліпшенню
правового регулювання та інформаційного забезпечення МСП.
Активну підтримку малим та середнім підприємствам надають
також приватні компанії та громадські організації.
У Великій Британії існує цілий ряд спеціалізованих програм,
які покликані допомогти малим та середнім підприємствам
вижити та функціонувати в умовах зростання конкуренції як на
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Серед всього їх різно#
маніття найбільшого поширення набули програми за такими
основними напрямками:
– програми сприяння доступу до зовнішніх фінансових ресурсів.
До них, в першу чергу, відноситься «Програма гарантованих позик
для малого бізнесу» (Small Firms Loan Guarantee Scheme), відпо#
відно до якої держава надає гарантії у розмірі 70% позичкового
капіталу, а в окремих випадках – 85% за кредитами, що отримають
малі підприємствам від банківських установ. В цю категорію
входять також різні програми та фінансові схеми, які розроб#
ляються окремими корпораціями та банками для малого бізнесу;
– програми сприяння розвитку регіонів та міст. Програм такого
типу існує в Великій Британії не один десяток. До найбільш
відомих відносяться «програма регіональної вибіркової допомоги»,
77

яка розрахована на залучення інвестицій та створення робочих
місць в певних регіонах країни, «програма дій для міст» , завдяки
якій в депресивних районах створюються вільні підприємницькі
зони для розвитку бізнесу;
– програми сприяння розвитку окремих напрямків діяльності та
галузей. В першу чергу, це – програми допомоги національним
малим підприємствам в освоєнні зарубіжних ринків та стимулю#
ванні їх експортної діяльності, а також програми розвитку інно#
вацій та впровадження нових технологій в сфері малого бізнесу;
– програми сприяння зростанню зайнятості та підвищення
кваліфікації робочої сили. Спектр таких програм досить широкий.
Так, існують спеціальні схеми сприяння створенню малого бізнесу
безробітними, молодими підприємцями, студентами і навіть
школярами. За програмами такого напрямку здійснюється також
навчання та підготовка спеціалістів в сфері малого та середнього
бізнесу;
– програми сприяння інформаційному забезпеченню малого
бізнесу та надання йому консультаційних послуг. Дані програми
реалізуються через широку мережу організацій, яки були спеці#
ально створені для цих цілій. До них відносяться такі, як Служба
малих фірм, місцеві Підприємницькі агентства, Центри праці,
Комунальні об'єднання та ініціативні групи, інші організації;
– програми взаємодії різних інститутів та фірм. Дані програми в
основному спрямовані на розширення взаємодії між великими та
дрібними фірмами та здійснюються здебільшого за рахунок фінан#
сових та інших ресурсів великих компаній та банків, хоча уряд
також робить свій внесок в цьому напрямку.
Незважаючи на таку широкомасштабну підтримку малого
бізнесу, багато британських підприємців вважають, що досить
складно отримати допомогу за державними програмами і навіть
знайти інформацію про них.
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3.3. Контрольні питання

1. Які критерії використовуються у Великої Британії для
віднесення фірм до категорії малих та середніх підприємств?
2. Чим характеризується розвиток малого бізнесу у Великій
Британії?
3. Які основні складові та особливості системи державного
регулювання у Великій Британії?
4. Які основні напрямки підтримки малого бізнесу в Великій
Британії?

3.4. Завдання для підприємця

1. Оцінити можливості вашої компанії щодо створення філіалу
в формі малого підприємства у Великій Британії.
2. Визначити дві основних програми підтримки малих
підприємств, до яких би ви могли звернутися, якщо б мали філію у
Великої Британії.
3. Складіть список найбільш корисних, на вашу думку,
ресурсів Інтернет, які присвячені розвитку малого бізнесу у
Великій Британії та які можуть бути придатними для діяльності
вашої компанії.
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Тема 4. МСБ В НІМЕЧЧИНІ
Задачі вивчення теми:
1) розглянути місце малого бізнесу в економіці країни;
2) визначити основні правові форми організації бізнесу в
Німеччині;
3) охарактеризувати основні напрямки підтримки малого бізнесу
в Німеччині.
4.1. Загальна характеристика малого бізнесу

Важливим елементом соціально#ринкового господарства
Німеччини є дрібні та середні підприємства. За кваліфікацією мініс#
терства економіки віднесення підприємств до категорії малих,
середніх та великих здійснюється на основі 2#х критеріїв: кількості
зайнятих та щорічним грошовим обігом компанії. Серед МСП
виділяють також категорію ремісників – це підприємства, на яких
працює до 10 чоловік, та категорію осіб вільних професій,
наприклад, лікарів, адвокатів, художників.
За даними федерального статистичного управління більш 99%
всіх підприємств країни – малі та середні компанії. В сфері малого
бізнесу зайнято 2/3 всього економічно активного населення країни.
МСП створюють до половини виробленого в країні валового
національного продукту, здійснюють до 40% всіх капіталовкла#
день. На них також припадає значна частка винаходів та інновацій.
МСП відіграють значну роль на ринку праці. Навіть в періоди криз
вони генерують значну кількість робочих місць. Ступінь самостій#
ності малих та середніх фірм неоднакова: від повністю самостійних
підприємств до сильно залежних від великих концернів. МСП
беруть активну участь в зовнішньоекономічних зв'язках. Значна
частка торгово#економічного співробітництва між Німеччиною та
Україною припадає як раз на такі фірми.
Вибір організаційно#правової форми функціонування МСП в
Німеччині не обмежений. Вони можуть створюватися в формі ак#
ціонерного товариства (Aktiengesellschaft) чи компаній з обмеженою
відповідальністю (Gesellschaft mit beschrankter Haftung – GmbH).
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Досить часто в формі GmbH створюються середні підприємства, а
також дочірні компанії. Однак більшість підприємців віддає пере#
вагу більш простим формам організації бізнесу, наприклад, таким,
як повне товариство (Offene Handelsgesellschaft), командитне
товариство (Kommanditsgesellschaft) та одноосібне володіння
(Einzelkaufmann).
За статистичними даними, у формі одноосібного володіння
створюється більше 86% малих та 55% середніх фірм, в формі пов#
ного товариства – 6% та 10%, компаній з обмеженою відповідаль#
ністю – 5% та 17%, командитних товариств – 2% та 15%, відповідно.

4.2. Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу

Малий бізнес в Німеччині є об'єктом особливої уваги з боку
урядових та ділових кругів. Заходи, які спрямовані на створення
сприятливих умов для функціонування малого та середнього
бізнесу в країні, здійснюються в основному в рамках загальних
програм економічного розвитку та структурної перебудови.
Держава прагне на стільки захистити малий бізнес, скільки
створити рівні умови конкуренції з великими компаніями, підви#
щити конкурентоспроможність та продуктивність МСП. Для
цього воно здійснює регулювання в різних напрямках.
По#перше, жорстко регулюються процеси концентрації та
централізації капіталу. Існуюча система антимонопольного
законодавства ставить під контроль процес концентрації капіталу
та зменшує можливість дискримінації малих фірм.
По друге, створюється сприятливе фіскальне середовище для
розвитку малого бізнесу. В Німеччині діє майже 50 видів податків,
причому майже по кожному з них надаються певні пільги для
малого бізнесу. За окремими підрахунками малі та середні
підприємства мають майже 200 різних видів податкових пільг.
По#трете, розробляються та впроваджуються програми, які
спрямовані на надання фінансової допомоги малому та серед#
ньому бізнесу. Значну підтримку малим та середнім підприємствам
уряд здійснює через кредити та субсидії. З бюджету федерації та
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бюджетів земель для МСП виділяються пільгові інвестиційні кре#
дити, особливо для освоєння високотехнологічних виробництв, а
також – позики для створення та розширення малих підприємств,
регіональні кредити для розвитку підприємництва в менш розви#
нутих регіонах країни та нових землях. За рахунок державних
коштів здійснюється також фінансування участі МСП в капіталі
великих компаній. Держава надає гарантії за позиками та банків#
ськими кредитами. В кожному конкретному випадку обсяги
фінансової допомоги є предметом переговорів. В Німеччині існує
майже 200 програм на рівні федерації та окремих земель, які спря#
мовані на розвиток малого бізнесу.
І, нарешті, держава надає інформаційну та консультаційну
допомогу малому бізнесу. Через спеціальні підрозділи державних
установ проводяться, наприклад, навчальні семінари для представ#
ників малого бізнесу. Державні організації надають підприємцям
консультації з різних питань функціонування малого бізнесу та
допомагають їм вирішити проблеми, що пов'язані з підвищенням
якості та зниженням собівартості продукції, розвитком системи
збуту, зменшенням виробничих витрат. Значна консультаційна
допомога надається при налагодженні коопераційних зв'язків
національних компаній з західноєвропейськими фірмами та ком#
паніями з інших країн.
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4.3. Контрольні питання

1. Які основні риси притаманні малому бізнесу в Німеччині?
2. Що входить до поняття малого та середнього бізнесу в
Німеччині
3. В яких основних організаційно#правових формах існує малий
бізнес в Німеччині?
4. Яким чином держава регулює та сприяє розвитку малого
бізнесу в Німеччині?

4.4. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити, які організаційно#правові форми
мають німецькі підприємства, з якими співпрацює ваша компанія.
2. Визначіть найбільш привабливі можливі форми кооперації
між вашою фірмою та малими підприємствами з Німеччини.
3. Спробуйте охарактеризувати основні заходи нефінансової
підтримки малого бізнесу в Німеччині, до яких могли б звернутися
німецькі компанії з метою встановлення та поширення контактів з
вашою фірмою.
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Тема 5. МСБ У ФРАНЦІЇ
Задачі вивчення теми:
1) визначити місце малого бізнесу в економіці Франції;
2) охарактеризувати
стан
організаційно"адміністративної
підтримки малого бізнесу у Франції;
3) визначити основні засоби фінансово"економічної підтримки
малого бізнесу у Франції.

5.1. Загальна характеристика малого бізнесу

У Франції малі та середні підприємства вважаються найбільш
динамічними агентами реального сектору економіки. Хоча не існує
однозначного визначення МСП, до категорії малих та середніх
підприємств звичайно відносять підприємства з персоналом
менше 500 чоловік. МСП залишаються сталим джерелом еконо#
мічного росту, зайнятості та експортного потенціалу. Так, частка
МСП в загальному обсязі експорту країни досягла майже 40%.
МСП випереджують великі підприємства не тільки за створенням
нових робочих місць, але й за загальною кількістю персоналу, що
там працює.
Малий та середній бізнес може створюватися в будь#якій орга#
нізаційній формі: акціонерної компанії (Societe anonyme); компанії
з обмеженою відповідальністю (Societe a pesponsabilite limitee);
компанії однієї особи з обмеженою відповідальністю (Enterprise
unipersonnelle a responsabilite limitee); товариств, які бувають
декількох типів, а саме – повних товариств без статусу юридичної
особи (Societe en participation) та зі статусом юридичної особи
(Societe en nom collectif); командитних товариств, де відповідаль#
ність обмежена гарантованою сумою (Societe en commandite simple)
та де відповідальність обмежена сумою паю (Societe en commandite
par actions); індивідуальних підприємств (Entreprise individuelle).
На практиці більшість малих підприємств існує в формі індиві#
дуального підприємства.
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5.2. Державна підтримка малого бізнесу

Політика французького уряду щодо МСП свідчить про заці#
кавленість держави в розвитку даного сектору. Це знайшло кон#
кретне втілення в різних декретах уряду та планах розвитку МСП,
які спрямовані на забезпечення організаційно#адміністративної та
фінансово#економічної підтримки малого бізнесу.
Організаційно"адміністративна підтримка проявляється в
скороченні бюрократичних процедур для створення та розвитку
малого бізнесу в країні. За останне десятиріччя в країні значно
зменшився адміністративний тиск на МСП: були поліпшені чи
поєднані більшість адміністративних та соціальних процедур;
суттєво скоротився перелік та періодичність звітно#статистичної
та бухгалтерської інформації; малі підприємства отримали доступ
до електронної системи декларації різних видів внесків та
платежів; з 5 днів до 24 годин скоротився строк розгляду заявок на
створення МСП в реєстраційних центрах; були спрощені митні
формальності; МСП отримали більший доступ до державного
ринку замовлень тощо. У Франції своєчасно згадали, що підпри#
ємці існують не для того, щоб заповняти формуляри, а для того,
щоб виробляти та продавати.
Фінансово"економічна підтримка здійснюється в самих різно#
манітних формах та напрямках. Основу фінансової допомоги
малому бізнесу становлять бюджетні кошті. Так, через розділ бюд#
жету «торгівля та кустарно#ремісниче виробництво» передбачено
фінансову допомогу на: навчальну профпідготовку та підвищення
кваліфікації кадрів для цього сектору; створення сприятливого
економічного оточення і підвищення конкурентоспроможності
МСП; фінансування боніфікацій (знижок) процентів за кредитами.
На локальному рівні за допомогою місцевих бюджетів реалізується
багато програм регіонального розвитку.
Для збільшення обсягів приватного фінансування малого біз#
несу державою проводиться спеціальна політика, яка спрямована
на розвиток відносин між банківсько#фінансовими інститутами та
малими підприємствами. Наприклад, Національна рада французь#
кого патронату успішно співпрацює з Асоціацією французьких
банків. Для поширення діалогу між фінансовими колами та
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малими підприємствами створені спеціальні клуби, і, навіть
спеціалізований Банк розвитку для МСП.
Для підтримки малого бізнесу використовуються також інші
джерела фінансування. Серед них: Фонд підтримки кустарно#
ремісничого виробництва та торгівлі; Фонд з фінансування специ#
фічних прагматичних досліджень, підвищення якості продукції та
покращення технології виробництва; Делегація з територіального
устрою та діяльності в регіонах та інші організації. Широко вико#
ристовуються фонди Європейського Союзу, і навіть розроблені
програми із залучення іноземних інвестицій в країну для розвитку
малого бізнесу.
Окрім фінансової допомоги малий бізнес може отримати
фіскальні та інші види підтримки. В країні існує широка мережа
організацій (торгово#промислові палати, центр досліджень із збуту,
регіональні агентства з наукової та технічної інформації, інші), які
надають підприємцям спеціалізовані послуги та консультації з
питань малого бізнесу.
Водночас, на думку спеціалістів, в Франції відсутня цілісна
політика розвитку малого бізнесу, немає чіткої координації зусиль
на національному та місцевому рівнях.
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5.3. Контрольні питання

1. В чому полягають особливості розвитку малого бізнесу у
Франції?
2. Яка найбільш поширена організаційно#правова форма існу#
вання малих підприємств у Франції?
3. В чому полягає організаційно#адміністративна підтримка
малого бізнесу у Франції?
4. Які основні джерела фінансово#економічної підтримки
малого бізнесу у Франції?

5.4. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити організаційно#правові форми діяль#
ності ваших французьких партнерів, виходячи з офіційної назви
компаній.
2. Якщо ваше підприємство має контакти з іноземними ком#
паніями, спробуйте оцінити, яка частка вашої зарубіжної діяль#
ності припадає на французькі мали фірми.
3. Якщо ваше підприємство має зв'язки з французькими
компаніями, спробуйте охарактеризувати, чим такі зв'язки відріз#
няється від співпраці з українськими компаніями.
4. Дайте характеристику можливостям, які має ваша компанія
для встановлення довгострокових зв'язків з французькими малими
підприємствами.
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Тема 6. МСБ В ЯПОНІЇ
Задачі вивчення теми:
1) дати визначення малого та середнього підприємства, яке
використовується в Японії, та охарактеризувати роль малого
бізнесу в економіці країни;
2) визначити правові основи функціонування МСП в Японії;
3) охарактеризувати основні форми державної підтримки малого
бізнесу в Японії.

6.1. Загальна характеристика малого бізнесу

Малі та середні підприємства широко представлені в японсь#
кій економіці. На них припадає 99,6% всіх підприємств, майже
55% реалізованої продукції, 80% всіх зайнятих в промисловості.
МСП мають майже 15% в загальному обсязі експорту та 20% –
імпорту країні. 45% всіх державних замовлень отримують підпри#
ємства малого бізнесу.
Поняття малого чи середнього підприємства досить чітко
фіксується в Основному законі про малі та середні підприємства та
інших документах, що стосуються МСП. До малих та середніх
підприємств в промисловості, транспорті, будівництві відносяться
фірми, на яких працює до 300 чоловік та статутний капітал яких не
перевищує 100 млн. йен, в оптовій торгівлі ці показники становять
до 100 чоловік та 30 млн. йен, роздрібній торгівлі – до 50 чоловік та
10 млн. йен відповідно. До категорії дрібних офіційна статистика
включає промислові підприємства з кількістю зайнятих не більш
20 чоловік та підприємства сфери торгівлі та послуг з кількістю
персоналу не більш 5 чоловік.

6.2. Правові основи функціонування МСП

В Японії існує досить розвинена система правового забезпе#
чення малого бізнесу. Серед всього різноманіття нормативно#
правових актів можна виділити, перш за все, Основний закон про
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МСП, Комерційний кодекс, Закон про створення кооперативів
МСП, а також ряд спеціальних нормативно#правових актів, що
входять в систему антимонопольного законодавства та надзви#
чайних заходів.
Відповідно до встановлених норм за організаційно#правовим
статусом МСП можуть створюватися в формі одноосібного воло#
діння, повних та командитних товариств, компаній з обмеженою
відповідальністю, акціонерних товариств тощо.
Для надання всебічної допомоги малому бізнесу в країні була
створена мережа спеціалізованих органів. До них відносяться,
насамперед, державні та напівдержавні організації та установи, а
саме: парламентські робочі групи та комісії з МСП, спеціальні
управління та відділи при міністерствах та відомствах, які зай#
маються питаннями розвитку малого бізнесу, торгово#промислові
палати, державна корпорація з фінансування МСП тощо. Поряд з
державними установами розвитком малого бізнесу та захистом
його інтересів займаються приватні та громадські організації.

6.3. Форми державної підтримки

Державне стимулювання МСП проводиться на всіх етапах їх
розвитку – реєстрації, становлення, росту. Державна підтримка
здійснюється, перш за все, за допомогою різноманітних еконо#
мічних важелів: пільгові кредити та позики, податкові пільги,
консультаційна та технічна допомога, інформаційно#комп'ютерне
обслуговування, підготовка кадрів тощо.
Окрім традиційних для багатьох розвинених країн світу про#
грам гарантування позик, в Японії створені спеціалізовані органі#
зації державного та приватного характеру, які допомагають малому
бізнесу в акумуляції зовнішніх джерел фінансування. До них, перш
за все, відносяться: Центральний кооперативний банк для торгівлі
та промисловості; Державна корпорація з фінансування МСП;
Народна корпорація з фінансування; торгово#промислові палати;
асоціації з гарантування позик для малого бізнесу та їх страхування.
Фінансова підтримка надається в різних формах. По#перше,
це здійснюється у формі безплатної фінансової допомоги, але
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тільки для науково#технічних програм. По#друге, – в формі позик
на пільгових умовах (на рівні облікової ставки та нижче) на
розробку нової технології, нових видів продукції, виробництв та
техніки, на відродження дрібних підприємств в окремих районах,
на розвиток технічної та виробничої кооперації в сфері малого біз#
несу. По#третє, – за каналами прямого бюджетного фінансування,
наприклад, в рамках програми державних інвестицій та позик.
Система оподаткування, що існує в Японії, також спрямована
на стимулювання розвитку малого підприємництва. Широко
використовується система зменшених податкових ставок. Так,
ставка податку на доходи малих підприємств та кооперативів
складає 27#28% на відміну від майже 38% для великих компаній.
Ставка прибуткового податку змінюється в межах 10#50% в залеж#
ності від ставок щорічного доходу компанії. Зменшені ставки
застосовуються для малих підприємств і за місцевими податками.
Від сплати деяких податків, наприклад, промислового, японські
малі підприємства зовсім звільнені.
Для підтримки малого бізнесу державою надається допомога і
за іншими напрямками. Так, для забезпечення малого бізнесу
висококваліфікованими співробітниками були створені Державні
регіональні інститути малого підприємництва, які організують для
підприємців спеціальні курси та програми навчання і надають
консультації з питань малого бізнесу. Для поширення доступу
малих підприємств до інформаційних мереж був заснований
Центр регіональної інформатизації МСП, відділення якого були
відкриті у всіх префектурах країни.
В цілому держава досить чітко визначає свою зацікавленість в
розвитку малого бізнесу та прагне розробляти та впроваджувати
різноманітні засоби для досягнення встановленої мети.
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6.4. Контрольні питання

1. Що являє собою малий бізнес в Японії?
2. Яку роль грає малий бізнес в економіці Японії?
3. З яких елементів складається система правового забезпе#
чення малого бізнесу в Японії?
4. Які існують основні форми та напрямки державної під#
тримки малого бізнесу в Японії?

6.5. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити, чим відрізняється поняття малого
підприємства в Японії та Україні.
2. Охарактеризуйте можливості вашої компанії щодо співпраці
з японськими малими підприємствами.
3. Проаналізуйте інформацію щодо сучасних тенденцій
розвитку малого бізнесу в Японії та визначіть можливі позитивні
та негативні наслідки для вашої фірми в випадку встановлення чи
поглиблення кооперації з японськими компаніями.
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Тема 7. МСБ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ
Задачі вивчення теми:
1) розглянути основні особливості розвитку малого бізнесу в
сучасній Росії;
2) визначити основні характеристики системи державного
регулювання малого бізнесу в Росії.

7.1. Загальна характеристика малого бізнесу

Малий бізнес як система господарювання стала зароджуватися
в сучасній Росії наприкінці 1980#х років. Початок розвитку малому
бізнесу поклав Закон СРСР «Про індивідуальну трудову діяльність»,
прийнятий в 1986 році та Закон «Про кооперацію» 1988 року. За
ними було прийнято багато інших нормативно#правових актів, які
регулють сферу малого та середнього підприємництва.
Офіційно до суб'єктів малого підприємництва відносяться
комерційні організації, в яких середня кількість працюючих не
перевищує 100 чоловік в промисловості, будівництві, транспорті,
60 чоловік – в сільському господарстві та науково#технічній сфері,
30 чоловік – в побутовому обслуговуванні та роздрібній торгівлі,
50 – в інших галузях. При цьому частка організацій і юридичних
осіб, які не є суб'єктами малого підприємництва, в статутному
капіталі малого підприємства не перевищує 25%.
Офіційна статистика свідчить, що поки що малий бізнес не
отримав широкого поширення в країні. В Росії сьогодні працює
менш одного мільйона малих підприємств (МП). Частка ВВП, що
створюється на малих та середніх підприємствах складає лише
15%. МСП забезпечують робочими місцями лише 13% від загальної
кількості працюючих. Малий бізнес в Росії в основному концен#
трується в сфері обслуговування та торгівлі. Кількість підприємств,
що розробляють та впроваджують нові технології, випускають
принципово нову продукцію зовсім не велика. Потенціал малого
підприємництва залишається нереалізованим. Існують серйозні
економічні та адміністративні бар'єри для створення та розвитку
нових невеликих підприємств.
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7.2. Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу

Усвідомлюючи важливість тієї ролі, яку може відіграти малий
бізнес в розвитку економіки країни, російська держава намага#
ється проводити політику, спрямовану на розвиток малого бізнесу.
Були прийняті спеціальні федеральні Закони («Про державну під#
тримку малого підприємництва», «Про спрощену систему оподат#
кування, звітності та обліку для суб'єктів малого бізнесу»),
федеральні Програми розвитку малого підприємництва, інші
нормативно#правові документи, в яких визначалися основні
напрямки, засоби та методи підтримки МСП.
Однак, на практиці державна політика в сфері розвитку
малого бізнесу виявилася лише декларативною. Заходи, які прий#
малися, мали непослідовний половинчатий характер, вони не
ліквідували ні існуючих адміністративних, ні економічних, ні
інших бар'єрів на шляху розвитку малого підприємництва.
Так, існуюча податкова система замість того, щоб сприяти
розвитку малого бізнесу навпаки примушує підприємців або закри#
вати компанії, або йти в «тінь». Вона є гальмом в розвитку МП на
всіх стадіях його життєвого циклу. За окремими підрахунками,
величина податкових вилучень разом з платежами у позабюджетні
фонди та іншими обов'язковими відрахуваннями суттєво переви#
щують критичний рівень в 45#50% ВВП, при якому функціону#
вання підприємств стає просто збитковим. В багатьох випадках, в
тому числі в зв'язку з особливостями місцевого бюрократизму,
тягар фінансових відрахувань стає непомірним для малого бізнесу.
Фінансова підтримка з боку держави також практично не від#
чувається. По#перше, кредитні ресурси досить дорогі та мають
короткостроковий характер. По#друге, в бюджеті постійно не вис#
тачає коштів. По#трете, бюджетні асигнування, які виділяються
малим фірмам, часто не доходять до конкретних підприємств, а
застряють в уповноважених банках. По#четверте, система держав#
ного гарантування позик малого бізнесу не має сенсу в умовах
високих процентних ставок.
Спроби створити державні та приватні інститути для підтримки
малого бізнесу також не мали серйозних результатів. Була
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«похована» ідея створення асоціації банків для кредитного обслу#
говування малих підприємств. Безвідповідальність та безконтроль#
ність скомпрометували багато фондів підтримки підприємництва,
які надавали пільгові кредити малим підприємствам, гарантії за
банківськими кредитами, забезпечували малі підприємства облад#
нанням через лізингові операції.
Таким чином, хоча в Росії формально діє система державної
підтримки суб'єктів малого підприємництва, на практиці поки що
держава неспроможна забезпечити сталий розвиток малого бізнесу
в країні. До того ж, малий бізнес розглядається сьогодні як один із
можливих додаткових, а не основних факторів, що впливають на
зменшення безробіття, насичення певних сегментів ринку товарами
та послугами, розвиток конкуренції, активізацію інноваційних
процесів.

7.3. Контрольні питання

1. В чому полягають особливості розвитку малого бізнесу в
сучасній Росії?
2. Чим характеризується система державної підтримки малого
бізнесу в Росії?
3. Які фактори стримують розвиток малого бізнесу в Росії?

7.4. Завдання для підприємця

1. Охарактеризуйте можливі напрямки співпраці вашої фірми
з малими підприємствами з Росії.
2. Спробуйте визначити найбільш важливі перешкоди для
діяльності вашої компанії на російському ринку.
3. Якщо ви маєте конкурентами російські МСП, визначіть які
сильні та слабкі сторони має ваша компанія в порівнянні з цими
конкурентами на українському чи російському ринках.
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Тема 8. РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ
З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Задачі вивчення теми:
1) надати класифікацію країнам з перехідною економікою за
рівнем розвитку малого бізнесу в сучасних умовах;
2) визначити основні особливості розвитку малого бізнесу в
країнах з перехідною економікою;
3) охарактеризувати державну політику щодо підтримки малого
бізнесу.

8.1. Загальна характеристика

Розвиток малого бізнесу в різних країнах, які мають статус
перехідних економік, іде нерівномірно. В залежності від ступеня
розвитку малого бізнесу та його підтримки з боку держави країни з
перехідною економікою можна умовно поділити на три основні
групи:
1) найбільш розвинуті країни – Польща, Угорщина, Чехія – де
малий бізнес отримав широкий розвиток та відіграє суттєву роль в
економічному розвитку. Так, в Польщі МСП виробляють більш
40% ВВП, надають робочі місця більше 60% працюючих. В
Угорщині та Чехії дані показники становлять 60% і 45% та 40% і
60%, відповідно;
2) менш розвинуті країни, де малий бізнес не відіграє поки що
суттєвої ролі, та державна підтримка має обмежений характер. До
цієї категорії відноситься найбільша частка пострадянських та
постсоціалістичних держав. Так, в Грузії МСП виробляють лише
16% ВВП, на них працює менш 10% працездатного населення.
Аналогічні показники в Білорусії становлять 9% та 6%, відповідно;
3) країни, з невисоким рівнем економічного розвитку, але в
яких малий бізнес займає суттєве місце внаслідок історично#куль#
турних та інших особливостей. До цієї групи, наприклад відно#
ситься Киргизія, де на малих підприємствах зайнято більш 60%
працездатного населення, і які приносять державі майже 40% ВВП.
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Незважаючи на різний ступінь розвитку малого бізнесу в
країнах з перехідною економікою, є деякі загальні риси, яки при#
таманні всім групам країн. По#перше, для більшості з них МСП –
відносно нове явище. Якщо, наприклад, в Польщі та Угорщині
навіть в соціалістичний період існував малий бізнес, то в інших
країнах малі підприємства з'явилися лише під час «перестройки».
По#друге, незважаючи на суттєвий потенціал, в тому числі
інноваційний, для малих підприємств характерні організаційно#
структурні та інші обмеження та вади, які пояснюють низький
рівень матеріально#технічного та фінансового забезпечення МСП,
а саме: високий ступінь динамічності та короткий цикл життя;
практична відсутність контрактних відносин з державою та
великими підприємствами; надання переваги функціонуванню на
«сірому» або «чорному» ринку тощо.
По#трете, всі держави заявили про важливість розвитку
малого підприємництва для національних економік, прийняли
нормативно#правові акти та створили різні структури, в функції
яких входить підтримка розвитку малого бізнесу.
По#четверте, активну роль в розвитку малого бізнесу відігра#
ють міжнародні організації, які надають певну фінансову допомогу
для розвитку малого бізнесу, в тому числі за рахунок приватизації.
Водночас, незважаючи на зростаюче розуміння необхідності
мати розвинений сектор МСП, спроби перетворити риторику в
реальність в багатьох випадках залишились невдалими. Тому,
система самоорганізації та інфраструктури підтримки малого
бізнесу досі залишається недостатньо розвинутою.

8.2. Державна політика щодо підтримки малого бізнесу

На відміну від країн з розвиненою ринковою економікою в
перехідних економіках саме податкові пільги є найважливішим
фактором сприяння розвитку малого бізнесу. Так, в перші роки
проведення економічних реформ в більшості згаданих країн були
введені значні фіскальні пільги для новостворених та діючих малих
підприємств. Використовувалися різноманітні заходи: звільнення
від окремих видів податків на певний строк; зменшення ставок
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оподаткування; відміна митних податків та зборів при імпорті
товарів виробничого характеру для внутрішнього використання;
зменшення ставок обов'язкового соціального відрахування; при#
скорена амортизація. Однак більшість нормативних актів залиши#
лася нереалізованими, і малим підприємствам не вдалося реально
знизити операційні, організаційні та адміністративні витрати. До
того ж, досить швидко більшість пільг, що надавалися малому
бізнесу, були скасовані, і з фіскальної точки зору умови роботи
малих підприємств стали менш привабливими.
Що стосується фінансової підтримки малого бізнесу, то вона
практично не відчувається тому що, з одного боку, фінансова
інфраструктура розвинута ще недостатньо. Банки та кредитно#
фінансові установи віддають перевагу кредитуванню великих
підприємств, тоді як сектор малого бізнесу залишається для них
досить ризикованим. З іншого боку, держава не може забезпечити
потреби малого бізнесу в зовнішніх фінансових ресурсах. Кіль#
кість програм фінансування, які доступні для малого бізнесу,
обмежена. Державні програми гарантування позик в умовах неста#
більної економічної та фінансової ситуації практично не мають
сенсу. Програми мікрокредитування досить важко отримати. В
пошуках виходу з такого становища найбільш розвинені країни з
перехідною економікою почали переходити на систему проектного
фінансування малих підприємств.
В процесі формування знаходяться також інші інструменти
державної підтримки малого бізнесу. Так, створюються системи
інформаційного забезпечення малого бізнесу, розвивається система
консультування малого бізнесу та розробляються різноманітні
освітні та тренінгові програми, які покликані надати підприємцям
необхідні знання в сфері ведення малого бізнесу та підвищення їх
професійного та освітнього рівня.
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8.3. Контрольні питання

1. Яку роль відіграють МСП в країнах з перехідною
економікою?
2. В чому полягають особливості розвитку малого бізнесу в
країнах з перехідною економікою?
3. Чим характеризується підтримка малого бізнесу в країнах з
перехідною економікою?

8.4. Завдання для підприємця

1. Аргументуйте, до якої групи країн за ступенем розвитку
малого бізнесу та його місцем в економіки країни ви віднесете
Україну.
2. Визначіть основні фактори, які стримують та які сприяють
розвитку малого бізнесу в країнах з перехідною економікою, і як це
відображається на діяльності вашого підприємства.
3. Спробуйте оцінити перспективи спільної діяльності вашого
підприємства з малими компаніями з інших перехідних економік.
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Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МСБ
В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Задачі вивчення теми:
1) визначити загальні характеристики розвитку малого бізнесу в
країнах, що розвиваються;
2) охарактеризувати основні передумови розвитку малого
бізнесу в даної групі країн;
3) розглянути основні заході підтримки малого бізнесу, які
використовують країни, що розвиваються.

9.1. Загальна характеристика малого бізнесу

Країни, що розвиваються, настільки різні за умовами свого
розвитку, що досить важко надати будь#які загальні характерис#
тики становлення та функціонування малого бізнесу в даній групі
країн. Так, за різними класифікаціями, що надаються в документах
ООН, до категорії країни, що розвиваються, відносяться як нові
індустріальні країни (наприклад, Гонконг, Сінгапур, Бразилія),
так країни з меншим рівнем економічного розвитку (наприклад,
Індія, Перу), і навіть найменш розвинуті країни світу (наприклад,
країни Центральної Африки).
Неможливо чітко визначити і саму категорію малих та середніх
підприємств. За даними досліджень Світового банку, лише в про#
мисловості 75 країн, що розвиваються, використовуються більш 50
дефініцій малого підприємства, і до них попадають як самі відсталі
кустарні виробництва, так і високотехнологічні компанії.
Хоча статистичні показники, які характеризують малий бізнес
в різних країнах третього світу, важко порівняти між собою, можна
констатувати, що малому та середньому бізнесу відводиться
значна роль в промисловому розвитку національних економік,
експорті та зайнятості. Наприклад, В Китаї в несільськогоспо#
дарському секторі зайнято більш 84%, Гонконзі – 63%, Індонезії –
80%, Південній Кореї – майже 80%, Філіппінах – 32% працюючих.
Малий бізнес в країнах, що розвиваються, характеризується
різноманіттям форм та географічною неоднорідністю. В нових
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індустріальних країнах Азії та Латинської Америки, наприклад,
широко представлені інноваційні та технологічні МСП, тоді як в
більшості країн Африки, середньої Азії, Близького Сходу основу
малого бізнесу складають відсталі кустарні виробництва.

9.2. Передумови розвитку малого бізнесу

На розвиток малого бізнесу в країнах, що розвиваються, значно
вплинули та впливають найрізноманітніші фактори внутрішнього
та зовнішнього характеру. Серед них можна виділити:
1. Промислову політику та індустріалізацію. Вплив даних
факторів на малий бізнес особливо чітко можна прослідкувати на
прикладі нових індустріальних країн. Індустріалізація суттєво
змінила структуру їх промисловості, сформувала якісно нові
технології в виробництві, сприяла розвитку субконтрактних
відносин між великими та малими підприємствами та залученню
іноземних інвестицій в малий бізнес.
2. Урбанізацію. Цей соціально0економічний феномен продов0
жує набирати силу в країнах третього світу. В деяких країнах з
низьким рівнем доходів на душу населення, щорічний приріст
населення в містах складає 405%, що значно більше, ніж в країнах
з високим рівнем доходів, де даний показник не перевищує 1%.
3. Науково0технічний прогрес, розвиток якого сприяв глоба0
лізації світової економіки та поширенню діяльності транснаціо0
нальних компаній (ТНК) в країнах, що розвиваються. Вплив даного
фактору найбільш проявився в нових індустріальних країнах, де
ТНК активно беруть участь в створенні наукових парків, центрів,
технополісів, в рамках яких відбувається становлення МСП, де їх
філіали співпрацюють з місцевими фірмами венчурного капіталу і
беруть на себе частку витрат на просування нових товарів місцевих
малих фірм, тобто сприяють розвитку найбільш перспективних та
інноваційних малих підприємств.
4. Так звану «істернизацію», тобто використання східних мето0
дів промислового зростання, залучення МСП на основі субкон0
трактних відносин щодо різноманітних виробничих проектів та
встановлення тісних зв'язків з великим бізнесом, підвищення
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якості та кваліфікації робочої сили тощо. Саме це дало можливість
таким країнам, як Бразилія, Індія, Мексика і навіть Зімбабве та
Мавританія збільшити обсяги випуску промислової продукції за
допомогою МСП.
5. Державну політику щодо малого бізнесу та його підтримки
тощо.

9.3. Державна підтримка малого бізнесу

Для підтримки малого бізнесу в багатьох країн третього світу
були створені спеціальні органи, переважно державного характеру,
та розроблені різноманітні програми сприяння малому підприєм*
ництву. Для підтримки малого бізнесу використовуються різні
інструменти. Наприклад, фінансування малих підприємств здійс*
нюється як державою, так і приватними організаціями. Як
правило, для забезпечення малого бізнесу фінансовими ресурсами
за рахунок держави та комерційних фінансових установ створю*
ються спеціальні гарантійні фонди, позичальниками яких, в
основному, виступають МСП. Держави також надають гарантії за
позиками комерційних банків. Деякі країни навіть зобов'язують
комерційні банки вкладати свої кошти в активи малих підприємств.
В країнах, що розвиваються, існують також системи страхування
малого бізнесу, хоча вони розвинуті в різній мірі.
Арсенал заходів підтримки малого бізнесу складають також:
пільгове оподаткування і кредитування, яке здійснюються в
рамках так званих пілотних проектів; консультаційні послуги в
сфері маркетингу, менеджменту, нових технологій; поставка сиро*
вини, окремих видів техніки за зниженими цінами; різноманітні
засоби стимулювання експорту продукції малих підприємств
тощо.
Разом з тим, ступінь державного регулювання та підтримки
малого бізнесу в країнах, що розвиваються неоднакова. Наприк*
лад, в Індії держава навіть надає малим підприємствам виключне
право на виробництво окремих видів товарів, тоді як в деяких
інших країнах, що розвиваються, держава лише пасивно підтри*
мує мале підприємництво.
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9.4. Контрольні питання

1. Які основні особливості розвитку малого бізнесу в країнах,
що розвиваються?
2. Які фактори обумовлюють розвиток малого бізнесу в
країнах, що розвиваються?
3. Яким чином державна політика сприяє розвитку малого
бізнесу в країнах, що розвиваються?

9.5. Завдання для підприємця

1. Оберіть будь#яку країну, що розвивається, проведіть необ#
хідне дослідження та напишіть п'ять основних рекомендацій, які,
на вашу думку, будуть найбільш важливими для подальшого
розвитку малого бізнесу в даної країні.
2. Визначіть, які із країн, що розвиваються, найбільш приваб#
ливі з точки зору поширення діяльності вашої компанії за
кордоном.
3. Аргументуйте, які з передумов розвитку малого бізнесу є
найбільш впливовими на сучасному етапі еволюції МСП.
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Тема 10. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНОPТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
Задачі вивчення теми:
1) визначити основні фактори росту та обмежень діяльності МСП
в сучасних умовах;
2) розглянути особливості міжнародної діяльності МСП;
3) охарактеризувати основні рівні підтримки малого бізнесу
міжнародними організаціями.

10.1. Потенційні можливості та обмеження росту МСП

Мале підприємництво має значні перспективи розвитку, що
пояснюється рядом обставин. Серед різноманітних факторів, що
сприяють розвитку малого бізнесу та створюють потенційні мож#
ливості для його зростання, можна виділити декілька основних:
– структурно#технологічна перебудова виробництва, поши#
рення інформаційних технологій, бурхливий розвиток економіки,
що базується на знаннях;
– зміни в соціально#економічній структурі суспільства, пріо#
ритетах споживачів, відношенні до праці, які відбувалися, перш за
все, в країнах з розвинутою ринковою економікою;
– зміни в політиці та організаційній структурі великих корпо#
рацій, які спрямовані на надання максимальної самостійності
філіям та дочірнім компаніям, розвиток субпідрядних відносин з
малим бізнесом, включаючи інноваційно#венчурні фірми;
– стимулююча політика, що проводиться в різних країнах
світу та охоплює надання різних фінансових та фіскальних пільг та
іншої допомоги МСП;
– розвиток інтеграційних процесів та глобалізація світової
економіки, що пов'язане з лібералізацією ринків, зменшенням
торгових, інвестиційних та інших обмежень.
Водночас існує ряд факторів, які стримують чи обмежують
діяльність малих фірм. Це, перш за все, фактори внутрішньо#
фірмового характеру: обмеженість власних виробничих, науково#
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технічних, фінансових та інших ресурсів, незначні масштаби
виробництва, відсутність необхідних знань та досвіду, труднощі із
залученням зовнішніх ресурсів та з впровадженням технологій, від#
носно низька прибутковість при високому ступені інтенсифікації
праці тощо. Обмежують розвиток МСП і несприятливі фактори
зовнішнього середовища, в тому числі посилення конкуренції,
кризові явища в економіці, зростання податкового тягару, неста#
більність законодавства, бюрократія, корупція тощо.

10.2. Активізація міжнародної діяльності МСП

В умовах інформаційно#технологічних змін та глобалізації
економічних процесів міжнародна діяльність малих фірм стає все
більш поширеною. Перш за все, це стосується малих та середніх
підприємств країн з розвинутою ринковою економікою. Так,
частка продукції МСП в експорті країн ОЕСР складає від 15% до
50%. Активними експортерами в країнах з розвинутою еконо#
мікою є від 20% до 80% фірм малого бізнесу.
Предметом експорту малих підприємств є різноманітні товари
та послуги – від постачання сільськогосподарських та споживчих
товарів до промислового устаткування, програмного забезпе#
чення, наукомістких продуктів та інтелектуальних ресурсів.
Для реалізації своїх зовнішньоторгових стратегій МСП вико#
ристовують цілий арсенал різних форм та методів просування на
світовий ринок: прямі експортні контракти, створення власних
невеликих зовнішньоторгових організацій, звернення до посеред#
ників. Для здійснення експортних операції МСП можуть також
звертатися до торгово#промислових палат і різних асоціацій малого
бізнесу, які надають допомогу на пільгових умовах, або стати
учасником експортного об'єднання, синдикату чи консорціуму.
Особливого динамізму набуває розвиток науково#технічних
зв'язків малих та середніх підприємств. Так, на МСП припадає 50%
експортних ліцензійних угод, яки укладаються американськими
компаніями. У невеликих компаніях ліцензійні надходження
становлять 20#25% від їх валових доходів, тоді як у великих
компаній ця частка не перевищує 3#5%. МСП продають ліцензії,
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головним чином, незалежним іноземним компаніям і звичайно не
нав'язують споживачу будь#яких зобов'язань та умов, що також
сприяє розвитку міжнародній кооперації в даній сфері.
Поряд з експортом товарів та контрактно#коопераційними
угодами малі підприємства здійснюють також капіталовкладення
за кордоном як в формі спільних підприємств, так і в формі
філіалів, які на 100% належать компанії засновнику. Для харак#
теристики цього феномену навіть в публікаціях ООН з'явилося
поняття малі та середні ТНК. В більшості розвинутих країн такі
ТНК становлять близько половини загальної кількості фірм, що
мають інвестиції за кордоном.
Вказані вище риси в більшій мірі притаманні розвинутим
країнам. В країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною
економікою можна спостерігати лише окремі елементи активізації
міжнародної діяльності МСП.

10.3. Підтримка малого бізнесу міжнародними
організаціями

Окрім національних організацій та установ існує багато різно#
манітних міжнародних організацій урядового та неурядового типу,
які в тій чи іншій мірі займаються питаннями малого бізнесу та
здійснюють програми на його підтримку. Серед них можна виді#
лити такі:
1. Глобальні міжнародні організації урядового характеру та
міжнародні ініціативи. До них, перш за все, відноситься ООН та її
спеціалізовані агентства і організації (МБРР, МВФ, МОП, ЮНІДО,
інші), а також зустрічі «Великої 7». В межах цих організацій прово#
дяться дослідження розвитку МСП в різних регіонах світу, розроб#
ляються загальні та специфічні програми та напрямки підтримки
малого бізнесу в міжнародному масштабі, здійснюється фінансова
допомога.
2. Регіональні міжнародні організації урядового характеру
(ОЕСР, ЄК, ЄБРР, Банки регіонального розвитку, інші інституції)
займаються підтримкою малого бізнесу на регіональному рівні.
Наприклад, в рамках Організації економічного співробітництва та
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розвитку діє проект під назвою «Глобалізація економічної актив#
ності і розвиток малих та середніх підприємств». В ЄС була роз#
роблена та діє «Інтегрована програма підтримки малого підпри#
ємництва».
3. Міжнародні неурядові організації підтримки малого бізнесу.
Їх кількість досить велика. Міжнародна торгова палата, Світова
асоціація малих та середніх підприємств, багаточисельні фонди
підтримки підприємництва, міжнародні жіночі, молодіжні,
релігійні, освітні організації та інші установи – всі вони в тій чи
іншій мірі сприяють розвитку малого бізнесу.

10.4. Контрольні питання

1. Чим обумовлені перспективи розвитку малого бізнесу в
зарубіжних країнах?
2. В чому полягає міжнародна діяльність малих та середніх
підприємств?
3. Які міжнародні організації здійснюють підтримку малого
бізнесу?

10.5. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити, які основні фактори сприяють
розвитку вашої компанії, а які цей розвиток стримують.
2. Проаналізуйте зовнішньоекономічну діяльність Вашого
підприємства та визначити її сильні та слабкі сторони.
3. Знайдіть в Інтернет та складіть список найбільш корисних,
на вашу думку, веб сайтів міжнародних організацій, які надають
підтримку малим та середнім підприємствам.
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Модуль

3
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
В МАКРО
ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩІ

МЕТА ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ:
формування та закріплення знань
щодо сучасних підходів до вивчення
конкуренції, її форм та особливостей
прояву у практичній діяльності госпо
дарюючих суб'єктів, зокрема, підпри
ємств малого та середнього бізнесу
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Тема 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ
ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ
Задачі вивчення теми:
1) розкрити теоретичну сутність конкуренції, форм її прояву у
діяльності господарюючих суб'єктів;
2) дати поняття конкурентних переваг фірми, чинників їх
формування;
3) сформувати навички визначення проявів конкуренції на мікро
та макрорівні.

1.1. Конкуренція у економічній теорії

Конкуренція як об'єктивне економічне явище, присутнє в
діяльності господарюючих суб'єктів, найчастіше визначається як
суперництво між ними з метою успішного просування на ринок
своїх товарів. З точки зору теоретичних основ самого явища, кон$
куренція є проявом об'єктивних процесів у господарській діяль$
ності, тобто зниження витрат виробництва або задоволення потреб
споживачів. Сама ж боротьба, суперництво при цьому виступає в
якості видимої її частини, предмету розгляду в економічних докт$
ринах, в рамках яких конкуренція розглядається з точки зору її
прояву в ціновій і неціновій формах.
Оскільки ринок стимулює та регулює економічну діяльність,
важливо визначити конкуренцію як його головну ознаку. Якщо її
немає, то нема і ринку як суспільної форми економічних зв'язків.
Основною метою діяльності господарюючих суб'єктів є отри$
мання максимального прибутку за рахунок просування своїх
товарів на ринки. Об'єктивно ця мета завжди була присутньою в
господарчій діяльності, однак перший крок до розуміння її
рушійних сил зробила класична політекономія.
Адам Сміт доводив, що конкуренція, врівноважуючи норми
прибутку, встановлює оптимальне розподілення праці і капіталу.
Він ототожнював конкуренцію з «невидимою рукою» ринку – його
рівноважним механізмом. Таке розуміння конкуренції було пов'я$
зано, перш за все, з визначенням її як ефективного засобу цінового
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регулювання. А. Смітом було теоретично обгрунтовано положення
про конкуренцію як суперництво, що підвищує ціни при зниженні
пропозиції та знижує ціни при надлишку пропозиції. Їм також
було визначено умови ефективної конкуренції (наявність великої
кількості продавців, повна інформація про них, мобільність ресур$
сів) та доведено, що конкуренція, прирівнюючи норми прибутку,
приводить до оптимального розподілу капіталу і праці між галу$
зями, а також теоретично розроблено модель досконалої конку$
ренції та доведено, що вона найбільше задовольняє потреби.
Д. Рікардо завершив формування моделі досконалої конкурен$
ції на основі ідеї цінового регулювання. Він розглядав такі моделі у
довгостроковій перспективі, що дало змогу абстрагуватися від
деталей, пов'язаних із державним регулюванням, монопольною
владою, географічними особливостями ринку тощо. Рікардо роз$
робив концептуальні засади спеціальної теорії міжнародної
торгівлі, яку відокремлював від умов внутрішнього ринку. Основ$
ним висновком теорії було наступне положення: рух товарів між
країнами регулюється перевагами у порівняльних витратах.
Подальший внесок у теорію конкуренції належить Джону
Стюарту Міллю, який розробив рівняння міжнародного попиту,
виділив неконкуруючі групи на ринку, дав класифікацію цінової
еластичності попиту, а також розглянув проблему економії на
масштабах альтернативних витрат.
Карл Маркс у «Капіталі» дав тлумачення теорії конкуренції і
теорії монополії з позиції закону вартості, розуміючи під ним еко$
номічний «набір інструментів», необхідних для аналізу структури
сучасної галузі.
Формуванню сучасного уявлення впливу досконалої конкурен$
ції на цінову систему сприяла і неокласична школа, розквіт якої
припадає на 19$е сторіччя. А. Маршалл найбільш повно та послі$
довно обгрунтував механізм автоматичного встановлення рівно$
ваги на ринку за допомогою досконалої конкуренції і створив основи
теорії монополістичної конкуренції. Він розумів монополістичну
конкуренцію як окремий випадок необмеженої конкуренції,
закономірності ціноутворення якої лишаються домінуючими.
Але з початком 20$го сторіччя сутність поглядів на конку$
ренцію стала змінюватися, перш за все під впливом того факту, що
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класичні теорії пояснювали її лише з точки зору прояву у ціновій
формі, залишаючи поза увагою нецінові фактори. Іншим пояс$
ненням такої зміни парадигми може бути, на нашу думку, те, що
сутність конкуренції почала ототожнюватися з конкурентною
боротьбою як явищем, яке лежало на поверхні і потребувало свого
пояснення. Концепція досконалої конкуренції обходила увагою
динаміку конкурентної діяльності, часовий фактор, мотивацію
активності конкурентів.
На цей же період часу припадає і дискусія навколо питань
ціноутворення, яку було започатковано з виходом роботи П. Сраффи
«Закони отримання доходів в умовах конкуренції». Центральним у
ній було теоретичне положення про те, що з розширенням масшта$
бів виробництва великі підприємства отримують додаткові пере$
ваги, які вони реалізують, тільки порушивши закони досконалої
конкуренції та здійснюючи прямий вплив на процес ціноутво$
рення.
Роботи Дж. Робінсона («Економічна теорія недосконалої кон$
куренції», 1933 р.) та Е. Чемберліна («Теорія монополістичної кон$
куренції», 1933 р.) завершили дискусії про характер ціноутворення
в умовах монополії і про виникнення нецінових форм конкуренції.
В цей же період з'являється класична робота Е. Хекшера та
Б. Оліна («Interregional and International Trade», 1933), у якій транс$
формується розуміння сутності конкуренції: від теорії порівняль$
них витрат до теорії порівняльних переваг. На погляд авторів,
країна експортує товари, у виробленні яких найбільш ефективно
використані надлишкові фактори виробництва, та імпортує
товари із дефіцитними факторами виробництва.
Нові грані сучасної теорії конкуренції з'являються з появою
книги Ф. А. фон Хайєка «Індивідуалізм та економічний порядок»
(1948 р.), у якій розкривається положення про конкуренцію як
мотивацію до відкриття нових продуктів та технологій.
Нарешті, найбільш сучасне розуміння конкуренції, що
побудоване на поняттях конкурентних сил, конкурентної стратегії
та конкурентних переваг, пов'язане з появою робіт таких вчених,
як М. Портер, І. Ансофф, А. Томпсон. Вони розглядали нецінові
фактори конкуренції та робили спробу їх класифікувати.
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Поява в Україні теоретично оформлених ідей впливу на
товарний ринок за допомогою різних прийомів і методів конку$
ренції припадає на початок 20$го сторіччя. Починаючи з 1917 року,
дослідження конкуренції були не потрібні, оскільки на протязі
понад 70$и років вітчизняна економічна наука стверджувала повне
усунення конкуренції і заміну її безконфліктним соціалістичним
змаганням та колективізмом робітників. До цього ж часу від$
носиться і визначення конкурентоспроможності лише як набору
технічних характеристик товару, що виходить на ринок.
На початку 80$х років домінував погляд на те, що це поняття
важливе тільки для фірм, продукція яких виходить на зовнішні
ринки.
І тільки з набуттям незалежності в Україні почали здійсню$
ватися перші суттєві кроки по стимулюванню конкуренції. У
лютому 1992 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про обме$
ження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції
у підприємницькій діяльності». Він декларував здійснення «демо$
нополізації економіки, фінансової, матеріально$технічної, інфор$
маційної, консультативної та іншої підтримки підприємців, які
сприяють розвитку конкуренції».
У 1993 р. прийнято Постанову про Державну програму демо$
нополізації і розвитку конкуренції, що ознаменувало собою
процес наближення України до розвинених країн світу у галузі
теорії і практики конкуренції. Реальна трансформація економіки у
напрямку ринкових перетворень вимагає більш уважного став$
лення до цього могутнього інструменту впливу на ринок.

1.2. Сучасні уявлення про конкурентні переваги
підприємств

Зазвичай конкуренція визначається як протиборство, супер
ництво між виробниками товарів та послуг за можливість збіль
шення прибутку. З іншого боку, конкуренція пов'язана з існуванням
на ринку великої кількості виробників (продавців) та покупців та
можливістю їх вільного входження на ринок та виходу з нього.
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М. Портер трактує конкуренцію як розширене суперництво.
Іноді її визначають як економічний процес взаємодії, взаємо
зв'язку та боротьби між підприємствами з метою забезпечення
кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різно
манітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку.
Більш дослідженими залишаються при цьому нецінові форми
конкуренції, що базуються в сучасній економічній науці на
понятті «конкурентних переваг». Загальновідомо, що початковим
постулатом теорії конкурентних переваг є наступне: конкуренто
спроможність може бути отримана або втрачена внаслідок дій
учасників економічної діяльності. Оскільки явище розглядається як
процес, що має свою природну межу, центр тяжіння в цій теорії
переноситься з сутнісної сфери в практичну, ситуаційну, причому
конкуренція ототожнюється зі стратегією і тактикою конкурентної
боротьби, яка набуває самодостатнього характеру.
Таких поглядів додержувався, наприклад, М. Портер, теорія
якого вважається найбільш відповідною сучасним теоретичним
уявленням та світогосподарській практиці. В ній конкурентоспро$
можність країни розглядається через міжнародну результативність
національних фірм.
У широкому розумінні конкурентоспроможність – це обумов
лені економічними, соціальними і політичними факторами позиції
країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Іноді це поняття також включає (для відкритої економіки) здат
ність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на
власному ринку і ринках третіх країн.
М. Портер вважає, що майже неможливо відокремити конку$
рентоспроможність товару від конкурентоспроможності галузі
(підприємства) та від конкурентоспроможності національної
економіки, бо всі вони логічно та структурно пов'язані і можуть
вивчатися лише на основі виявлення конкурентних переваг.
Класична теорія пов'язувала поняття конкурентоспроможності
з національною економікою в цілому. Конкурентоспроможність
країни при цьому розглядалась як макроекономічна категорія. ЇЇ
вважали залежною від таких складових, як курс національної ва$
люти, процентні ставки, бюджетний дефіцит. М. Портер доводив,
що класична теорія не здатна була пояснити наявність конку$
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рентних галузей виробництва в Японії, Італії, Кореї (країни з
колосальним бюджетним дефіцитом), Німеччині, Швейцарії (пере$
жили різке падіння курсу національної валюти), Італії та Кореї
(високі процентні ставки).
З іншого боку, існував підхід, за яким конкурентоспромож$
ність галузі або країни в цілому забезпечувалась існуванням
великої кількості дешевої робочої сили. Така теорія, в свою чергу,
не здатна була пояснити розвиток економік Німеччини, Швейцарії
та Швеції, в яких певний час існувала проблема дефіциту робочої
сили та підтримувався високий рівень заробітної плати.
Нарешті, конкурентоспроможність держави неможливо визна$
чити і за допомогою наявності в ній багатих ресурсів, адже така
теорія не в змозі пояснити феномен тієї ж Німеччнини, Швейцарії,
Італії, Кореї, Японії, що імпортують більшу частину сировини.
Політика, що проводиться урядом країни, на думку М. Портера,
також не є фактором, що підвищує її конкурентоспроможність. У
Японії держава контролювала такі галузі, як виробництво літаків (з
1971 р.) та програмного забезпечення (з 1978 р.), і ця продукція так
ніколи і не стала конкурентоспроможною.
Все викладене вище переводить питання про конкурентоспро$
можність країни до питання про конкурентоспроможність окре$
мих галузей та їх сегментів. Це пов'язано ще і з тим, що внаслідок
зростання міжнародної конкуренції міжнародні переваги зосеред$
жуються навіть не у галузях, а в їх сегментах. Японія експортує
верстати загального призначення, а Італія – спеціальні верстати.
Розвиток торгівлі неминуче призводить до посилення спеціалізації
по ринках збуту галузей та їх сегментів. Крім того, у багатьох
галузях економіки, особливо у спеціалізованих сегментах, світові
лідери базуються у декількох країнах. Вплив країни базування при
цьому гостріше відчувається на стані справ у галузі чи сегменті
економіки, ніж на фірмі безпосередньо. Більш того, лідери якої$
небудь галузі – не одна фірма, а група фірм, і базуються вони, як
правило, в одному районі якогось міста. Успіх же конкретної фірми
є наслідком державного протекціонізму, субсидії, або наявності
спеціалізації на якомусь товарі і, по суті, не є успіхом.
М. Портер натомість зосереджує свою увагу на конкурентних
перевагах окремих галузей (сегментів галузей) економіки. Класично
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вони визначалися концепцією порівняльних переваг (А. Сміт та
Д. Рікардо), за якою ринкові сили самі спрямовують ресурси кра$
їни туди, де вони можуть бути використані найбільш ефективно.
М. Портер пропонує відмовитися від такої теорії, оскільки вона,
на його думку, не враховувала масштабів економіки різних країн та
диференціації товарів по ринках збуту. Вона також базується на
припущенні про наявність у всіх країнах однакового рівня техно$
логії та жорстко закріпленої сукупності факторів, на основі яких
можливо набуття конкурентних переваг. Теорія виключає з роз$
гляду можливість переміщення з країни в країну кваліфікованої
робочої сили та капіталу, що в сучасних умовах є абсурдним. Таким
чином, вона виявилася здатною пояснювати структуру торгівлі, і
аж ніяк – чинники, якими визначається експорт та імпорт, що
насправді є суттєвим моментом, оскільки конкурентоспромож$
ність країни може розглядатися лише в міжнародному розрізі. Не
будемо забувати і про те, що вона створювалася на прикладі
галузей, що залежать від природних ресурсів, мають просту
технологію виробництва і в яких більша частина витрат припадає
на некваліфікований та малокваліфікований труд. Промислова
революція весь час підвищувала роль та місце наукомісткості, по$
слаблюючи залежність від факторів виробництва. Нарешті, розви$
ток технологій послабив вплив на виробництво багатьох факторів,
що визначали його раніше. У 80$і роки фірми переводили вироб$
ництва у райони не з дешевою, а більш дорогою робочою силою, з
метою наблизитися до ринків збуту. Нарешті, глобалізація
стратегії конкуруючих фірм усунула залежність фірм цієї країни
від наявності і кількості у неї тих чи інших факторів виробництва
(японські підприємства побутової електроніки перевели зборку до
Кореї, Тайваню, Гонконгу і т.д.). Капітал вільно переходить з
однієї країни в інші, причому в ті, які заслуговують на довіру з
точки зору надання кредитів та можливості яких не обмежені
власними засобами.
Розглядається в теорії і нова якість удосконалення та онов$
лення технології. Загальновідомо, що основою виробництва зараз
є інновації та технологічні зміни. М. Портер стверджує, що вони
належать і до основних чинників успіхів у конкурентній боротьбі,
дещо звужуючи саме розуміння їх ролі.
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1.3. Конкурентоспроможність товару, фірми, галузі,
країни

Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності різних
ланок господарського механізму передбачають підхід, за яким
вона розглядається з точки зору конкурентоспроможності товару,
підприємства, галузі, країни.
Розуміння категорії «конкурентоспроможність товару» базу$
ється на виділенні певних закономірностей, які дозволяють класи$
фікувати характеристики на технічні та економічні. Технічними
при такому розподілі вважаються параметри призначення, ергоно$
мічні, естетичні та нормативні параметри. В свою чергу, параметри
призначення поділяються на класифікаційні, технічної ефектив$
ності та конструктивні.
Класифікаційні параметри визначають належність виробу до
відповідного класу продукції і є різними для окремих видів товарів.
Параметри технічної ефективності характеризують науково$техніч$ний
рівень виробів. Конструктивні параметри використовуються для
описання основних проектно$конструкторських рішень, які
використовувалися при розробці та виробництві товару. Ерго$
номічні параметри характеризують його особливості з точки зору
створення оптимальних умов праці. Естетичні параметри вира$
жають естетичність та якість зовнішнього вигляду виробів,
особливості його сприйняття споживачем в процесі експлуатації.
Нормативні параметри визначають відповідність якісних характе$
ристик товару до існуючих норм права, стандартів та експлуатації,
які прийняті у даному суспільстві. Весь комплекс економічних
показників конкурентоспроможності даного товару, пов'язаний з
його реалізацією, виробництвом, експлуатацією характеризується
виключно ціною споживання.
Теорія маркетингу іноді доповнює ці характеристики групою
організаційних характеристик, до якої відносять систему знижок,
умови платежів та постачання, комплектність поставок, терміни та
умови гарантії тощо.
Відома ще така класифікація характеристик конкурентоспро$
можності товару:
– показники корисності (якість, ефект від використання тощо);
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– показники, які визначають витрати споживача в процесі
задоволення його потреб за допомогою даного виробу;
– витрати на виробниче споживання, технічне обслугову$
вання, ремонт;
– показники конкурентоспроможності виробника (спосіб
його просування на ринок, умови поставки та платежів, канали
збуту тощо).
Таким чином, конкурентоспроможність товару (продукції) є
складною, багатовимірною характеристикою, яка складається з
великої кількості взаємопов'язаних показників; оцінка конкуренто
спроможності має включати не тільки її привабливість для спо
живача, але й оцінюватися з боку виробника, відображаючи його
інтереси при випуску та реалізації даної продукції; ведучу позицію в
оцінці конкурентоспроможності товару посідають економічні показ
ники, які об'єктивно відображають інтереси як споживача, так і
виробника; показники конкурентоспроможності відображають не
тільки і не стільки параметри аналогічної продукції, скільки харак
теризують потреби потенційних покупців; оцінки конкурентоспро
можності продукції не є статичними і змінюються в залежності від
конкретних умов її реалізації.
Натомість конкурентоспроможність підприємства характери$
зується з точки зору частки, яку посідає його продукція на внут$
рішньому та світовому ринках, обсягів продажу, чистого доходу на
одного зайнятого, кількості конкурентів.
Серед проблем, що виникають між конкуруючими підприєм$
ствами, особливо в сфері малого та середнього бізнесу, слід
відмітити наступні:
– обмеженість кола покупців;
– обмеженість можливостей ринкового просування товарів;
– обмеженість ресурсів;
– географічні межі ринку.
Звичайно, при визначенні конкурентоспроможності вироб$
ника (підприємства) необхідно оцінювати елементи зовнішнього
середовища фірми, які безпосередньо впливають не тільки на неї,
але й на галузі виробництва, і є чинниками динаміки росту
національної економіки. Коротко їх можна охарактеризувати
таким чином:
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1. Державне регулювання економіки, визначальними харак$
теристиками якого є: питома вага різних видів власності в госпо$
дарському комплексі держави, галузі; питома вага митних обме$
жень за експортними та імпортними складовими; амортизаційна
політика; податкове регулювання експортних та імпортних опе$
рацій; рівень підтримки інвестиційних та інноваційних процесів;
рівень реінвестування прибутків; питома вага пріоритетних галу$
зей, які підтримуються державою.
2. Монополізація економіки, яка характеризується загальним
рівнем концентрації продавців, антитрестівським регулюванням,
вертикальною інтеграцією.
3. Товарні ринки, вплив яких визначається за допомогою
структури галузевих ринків, місткості товарних ринків, рівня
вимогливості покупців, стандартизації товарів, стабільності
позицій лідерів.
4. Ринкова інфраструктура, яка характеризується технічним
рівнем інформаційних комунікацій, розгалуженістю та насиченістю
транспортної складової, практикою банківського та страхового
обслуговування, рівнем розвитку спеціалізованих посередницьких
організацій.
5. Природно$ресурсний потенціал галузі у країні, визнача$
ється забезпеченістю економіки власними природними ресурсами
та рівнем негативного екологічного навантаження.
6. Трудові ресурси країни, галузі (вікова структура, освітній
рівень, ціна робочої сили, рівень завантаженості трудових ресурсів).
7. Інтелектуальні ресурси країни, галузі. Характеристики:
питома вага наукових співробітників в трудових ресурсах; питома
вага спеціалістів з вищою освітою; інноваційна складова; об'єм
фінансування державою інноваційних програм.
8. Виробнича база країни, галузі. Складові: вартість основних
виробничих фондів країни, галузі; рівень зношеності основних
фондів; питома вага активної частини основних фондів.
9. Кредитно$фінансова система країни, галузі, яка залежить
від середного розміру активів банків та страхових компаній та
технічного рівню фінансових організацій.
10. Соціальна ситуація, обумовлена культурним рівнем роз$
витку суспільства та національними традиціями народів країни.
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11. Рівень економічної інтеграції, який визначається питомою
вагою в кінцевому продукті імпортованих комплектуючих та
матеріалів та рівнем вертикальної та горизонтальної інтеграції.
Питання про конкурентоспроможність національних галузей
було центральним у М. Портера, який вважав, що вони не набува$
ють такої якості без виникнення та зміцнення низки підтримуючих
та супутніх галузей, які утворюють систему, визначену в його теорії
як «кластер». Чинники виникнення кластерів пов'язані з національ$
ними економічними перевагами та є проявом їх систематичного
характеру. Одна з конкурентоспроможних галузей допомагає ство$
ренню іншої у процесі взаємопідтримуючих відносин. Сама її
наявність є важливим фактором появи у країні конкурентоспро$
можної галузі$постачальника. Конкурентоспроможні постачаль$
ники також є стимулом до появи і зростання у країні споживчих
галузей. Одна з них, конкурентоспроможна на світовому ринку,
може дати імпульс для створення нових суміжних галузей. Вона
забезпечує їм доступ до кваліфікованої робочої сили, викорис$
товує споріднену диверсіфікацію визнаних компаній чи стимулює
виникнення нових фірм шляхом відділення. Взаємозв'язки у клас$
тері породжують розробку нових шляхів у конкуренції та зовсім
нові можливості. Людські ресурси та ідеї утворюють нові комбінації.
Найкращим прикладом цього є Silicon Valley.
З точки зору М. Портера, кластер є засобом подолання замк$
неності на внутрішніх проблемах, інертності, негнучкості та угод
між конкурентами, що властиво для слабкорозвинених економік.
Останнє майже на сто відсотків блокує можливість для розвитку
конкуренції та появи нових фірм. Натомість кластер провокує
появу на ринку підприємств$аутсайдерів, які здатні внести новації
до конкурентної боротьби.
Кластерні структури виявилися найбільш життєздатними,
майже завжди утворюючись з великої кількості конкуруючих
малих та середніх підприємств, значна частина яких з часом зни$
кала, а ті, які знаходили певні важелі для утримання в ринку,
посилювались через об'єднання, злиття, купівлю конкурентів, утво$
рення кредитних, фінансових, страхових спілок тощо.
Кластер конкурентоспроможних галузей перетворюється
логічно на величину, значно більшу за просту суму окремих його
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частин. По$перше, він має тенденцію до самовідтворення та зрос$
тання. По$друге, напрямок цього зростання обумовлюється струк$
турою самих кластерів. По$третє, в процесі розвитку до кластера
переходять економічні ресурси з інших, раніше ізольованих галу$
зей, у яких вони не можуть бути використані настільки ж ефективно.
Таким чином, національна конкурентоспроможність не може не
залежати від рівня розвитку кластерів окремих галузей, що має
велике значення для урядової політики та стратегії компаній.
В основі процесу утворення кластерів лежить обмін інфор$
мацією з приводу потреб, техніки та технологій між галузями$
покупцями, постачальниками та спорідненими галузями. Меха$
нізми, які полегшують взаємообмін між кластерами, є умовами,
що сприяють більш легкому просуванню інформації та коорди$
нації інтересів горизонтально та вертикально пов'язаних фірм.
Фактори, які обумовлюють співставлення цілей та сумісність у
кластерах: сімейні чи наближені до них зв'язки між фірмами;
загальна власність у промисловій групі; часткова участь в акціо$
нерній власності; взаємодія між директорами фірм; національний
патріотизм.
Конкуренти в галузях, які мають міжнародний успіх, навіть
цілі кластери, часто розташовуються в одному місті чи районі.
Географічна концентрація – фактор, здатний суттєво підсилити
конкурентні переваги, обумовлені іншими детермінантами «ромбу»
(детальніше про це у 3.2, рис. 3.1). Вона сприяє зростанню ефек$
тивності та спеціалізації виробництва. Ф. Вебер ще у 1929 році
висував теорію, за якою метою розміщення промисловості є забез$
печення мінімальних витрат, включаючи транспортні, а К. Лош у
1954 році розробив модель, за якою оптимальне розміщення вироб$
ництва включало систему просторового постачання відповідно до
особливостей попиту. Однак особливо важливим є вплив геогра$
фічної концентрації на процес вдосконалення виробничих проце$
сів та введення новацій, а також той факт, що вона підсилює і
концентрацію інформації, що за сучасних умов якраз і є найбільш
актуальним. З іншого боку, географічна концентрація попереджає
і розсіювання, розповсюдження інформації за межі кластеру, сприяє
виникненню місцевого патріотизму, який ефективно перемішу$
ється з чисто економічними мотивами і підсилює конкурентні
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переваги. До негативних факторів географічної концентрації
відноситься ризик у довгостроковому плані, коли фірми кластеру
певний час не можуть вийти на світовий ринок.
На перших етапах розвитку країни виникнення найбільш кон$
курентоспроможних галузей залежить від наявності базових
факторів чи неймовірно великого попиту на місцевому ринку. Для
більш передових країн властивим є виникнення їх із підтримуючих
та споріднених галузей, лабораторій університетів чи спеціалізова$
них навчальних закладів. Іноді це відбувається за рахунок випадку.
Однак для того, щоб втримати конкурентоспроможність галузі,
необхідний процес постійного накопичення переваг, особливо
там, де спершу знаходилися базові фактори. В іншому випадку
існує загроза припинення інноваційних та інвестиційних процесів
у галузі і, як наслідок, втрата національних переваг. Це може відбу$
ватися, по$перше, внаслідок погіршення факторних параметрів
(вдосконалення та інновації розповсюджуються повільніше, ніж
зростають витрати на виробництво). По$друге, за рахунок невідпо$
відності місцевого та світового попиту на продукцію галузі. З часом
параметри національного та світового попиту можуть значно
розходитися, ніби національні споживачі «тягнуть» національних
виробників в бік, протилежний вимогам попиту на світових
ринках. По$третє, внаслідок втрати місцевими покупцями своєї
вимогливості у порівнянні з іноземними. Наступним із чинників є
технологічні зміни, які призводять до нездоланних недоліків у
спеціалізованих виробничих факторах чи необхідності у нових,
поки що не створених підтримуючих галузей.
Іноді самі цілі компаній диктують їм політику, яка стримує
темпи інвестицій до галузі. Цілі ці можуть бути продиктованими
ситуацією на фондовому ринку, структурою власності, податковою
політикою, управлінськими стимулами, соціальними нормами
тощо. Така ситуація характерна як для компаній, які працюють у
перехідній економіці, так і для старих компаній, де до керівництва
приходять нові управлінці, які намагаються використовувати у
своїй діяльності успадковані ними методи фінансового планування.
Фірми можуть втрачати здатність до швидкого пристосування,
що найчастіше викликано внутрішніми проблемами. Практика
управління, успадкована зі старих часів та перетворена певною
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мірою на традицію в рамках компанії, може бути неефективною за
нових умов існування, бо не пристосована до нової ситуації. Хоча
в багатьох галузях впровадження новацій є дуже вигідним, воно
викликає побоювання неминучості витрат чи організаційних збоїв
при заміні існуючих фондів. Це також характерно для тих вироб$
ництв, які виникають внаслідок конверсії.
Нарешті, переваги втрачаються і в результаті послаблення
внутрішньої конкуренції, наслідком чого є втрата стимулів до при$
стосування та вдосконалення. Розподіл ринку, кооперація легко
перетворюють групу агресивних суперників на клуб. Іноді успішно
діючі менеджери намагаються знищити конкуренцію для того,
щоб зробити своє життя більш передбачуваним та менш нервовим.
Останнім із проявів ослаблення внутрішньої конкуренції є нама$
гання заручитися урядовою підтримкою, оскільки отримані еконо$
мічні переваги легко перетворюються на політичну вагу у суспіль$
стві. Наслідком цього є політика протекціонізму, яка, з різними
наслідками для національної економіки, використовується як
розвиненими країнами, так і тими, що розвиваються.
Індикатором початку занепаду галузі є попереднє зростання
лояльності споживачів та зростання прибутку внаслідок скоро$
чення інвестицій. Цей процес маскує початок занепаду галузі.
Іноді він продовжується кілька десятиріч, іноді – відбувається на
протязі кількох років, але результат завжди один: він неминуче
вбиває один сегмент ринку за другим, його майже неможливо
зупинити, а лише тільки сповільнити шляхом перенесення
активності у найменш вражені сегменти. Більшість урядових
програм, які були спрямовані на «підтримання, оздоровлення та
відтворення» галузі, на думку М. Портера, приречені на провал.
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1.4. Контрольні питання

1. Якою є теоретична сутність конкуренції і які економічні
процеси визначають успіх у конкурентній боротьбі?
2. Чим визначалася конкуренція з точки зору Адама Сміта?
3. Якими основними постулатами керувалася при визначенні
конкуренції класична економічна теорія?
4. Що таке «система конкурентних переваг» і чим вони
визначаються в теорії М. Портера?
5. Чим вимірюється конкурентоспроможність товарів?
6. Які основні проблеми виникають між конкуруючими
підприємствами?
7. Які чинники зовнішнього середовища визначають стан
конкуренції на внутрішніх ринках країни?

1.5. Завдання для підприємця

1. Спробуйте дати означення конкуренції, виходячи з визна$
чення основних проблем, які має ваш бізнес на українському
ринку.
2. Дайте класифікацію проблем, які виникають у ваших
стосунках з конкурентами.
3. Спробуйте класифікувати позитивні і негативні фактори
зовнішнього середовища щодо специфіки вашого бізнесу.
4. Перерахуйте основні конкурентні переваги товару (послуги),
які виробляє (надає) ваша фірма.
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Тема 2. ТЕОРІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ:
МІКРОРІВЕНЬ
Задачі вивчення теми:
1) засвоїти основи теорії конкурентних переваг;
2) визначити роль факторів виробництва у конкурентній боротьбі;
3) з'ясувати роль і значення попиту на продукцію фірми у
формуванні її конкурентних переваг;
4) охарактеризувати місце споріднених і підтримуючих галузей у
визначенні конкурентої стратегії фірми;
5) визначити вплив на конкуренцію фірм їх структури та характеру
суперництва.

2.1. Фактори виробництва та зміни попиту в теорії
конкурентних переваг

У створенні конкурентних переваг країни велика роль від$
водиться умовам економічного середовища, які в ній складаються.
Умови ці, за М. Портером, можуть бути структуровані у вигляді
системи «національного «ромбу» переваг». Складові системи,
детермінанти, включають (рис. 3.1):
1. Параметри факторів (наявність кваліфікованої робочої сили,
інфраструктури тощо);
2. Параметри попиту (структура та динаміка попиту на про$
дукцію галузі на внутрішньому ринку та умови і характер кон$
куренції на внутрішньому ринку);
3. Споріднені та підтримуючі галузі (їх наявність та конкурен$
тоспроможність на світовому ринку);
4. Стратегію фірм, їх структуру та суперництво (характер
конкуренції між ними з урахуванням специфіки країни щодо
процесу створення та управління фірмами).
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Рисунок 3.1. Детермінанти конкурентних переваг країни
(національний «ромб» переваг)
Значно впливають на формування конкурентних переваг при
цьому два чинники, які визначають становище у країні, а саме:
випадкові події та дії уряду. До випадкових подій відносяться такі
події та форс"мажорні обставини, які неможливо передбачити:
війни, стихійні лиха, прорив у технологіях, політичні зміни, різкі
коливання та зміни у кон'юнктурі світових ринків та попиті.
Значна увага приділяється сьогодні фактору впливу уряду. Анти"
монопольні закони, державні позики, асигнування на сферу освіти
можуть значним чином впливати на конкурентні переваги у тій чи
іншій галузі.
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В глобальному масштабі національні конкурентні переваги
створюються завдяки динамічності розвитку економічного середо$
вища, що дозволяє підприємствам розв'язувати все більш складні
задачі на основі наявних переваг, та шукати нових. У свою чергу,
країни мають найбільші шанси на успіх саме там, де «ромб» забез$
печується найбільш міцними зв'зками між його детермінантами.
Це не означає, що всі підприємства даної галузі будуть мати успіх:
частина з них не матиме успіху, але ті, що витримали конкурентну
боротьбу у динамічному відкритому середовищі, отримають
переваги у міжнародній конкуренції. Елементи «ромбу» мають
властивість взаємопідсилювання. Переваги в одній з детермінант
неминуче створюють або підсилюють переваги в інших. Звичайно,
можливим є і конкурентний успіх на основі однієї – двох детер$
мінант, але, як правило, лише в галузях, які сильно залежать від
природних ресурсів та/або не потребують використання складних
технологій.
Такі переваги утримуються лише на нетривалий період часу та
мають властивість плавно і швидко переходити від однієї країни до
іншої. Для отримання конкурентних переваг треба мати їх у всіх
чотирьох детермінантах. Наявність однієї з них ще не є передумо$
вою для отримання конкурентних переваг у галузі.
Першою з фундаментальних детермінант конкурентних переваг
країни або галузі є параметри факторів. До недавнього часу під
ними розуміли фактори виробництва і вважали раз і назавжди
наперед заданими. Їх наявність або відсутність вважалися важли$
вими передумовами отримання конкурентних переваг. Однак з
часом погляди на їх роль змінювалися, найсуттєвішим зараз є не
сам факт їх наявності, а швидкість, з якою вони створюються, роз$
виваються та змінюються. Відсутність факторів спонукає до вироб$
лення ефективної ринкової стратегії і дозволяє навіть за слабкої
ресурсної бази оновлювати економічне середовище та за цей
рахунок отримувати конкурентні переваги. Іноді велика кількість
пристосованих до використання факторів призводить до втрати
конкурентних переваг.
Ще донедавна фактори описувалися загальними поняттями типу
«земля», «робоча сила», «капітал» тощо. Тепер пропонується дещо
інше, відмінне від класичного, структурування факторів (рис. 3.2).
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Рисунок 3.2. Класифікація факторів в теорії конкурентних
переваг
До людських ресурсів відносять кількісний склад, кваліфіка
ційний рівень та вартість робочої сили (включаючи управління).
До уваги приймаються також нормальний робочий час та трудова
етика (що є особливо важливим у виробництвах з високим рівнем
технологій або у сфері послуг, де рівень відповідальності праців
ника має бути надзвичайно високим).
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До фізичних ресурсів відносять кількісну та якісну складові
природних та вторинних (наприклад, електроенергія) ресурсів, їх
доступність та вартість, а також кліматичні умови країни базу$
вання та її розмір і географічне положення. Останнє значним
чином впливає на наближеність до країн, з яких іде постачання
для виробництв конкурентної галузі та до ринків збуту, що також
мінімізує транспортні витрати.
До наукових ресурсів відноситься та сума наукової, технічної
та ринкової інформації, що впливає на формування попиту товарів
та послуг.
Грошові ресурси – це кількість та вартість капіталу, який може
інвестуватися у розвиток галузі. Оперувати самим поняттям
«капітал» було б у цьому випадку некоректно з огляду на те, що в
країні він існує у різних формах – незабезпечена заборгованість,
забезпечений борг, спекулятивні цінні папери, акції, венчурний
капітал тощо. Великого впливу розмір капіталу та умови його роз$
міщення зазнають з боку рівня заощаджень населення та структури
національного ринку капіталу. Глобалізація фінансових ринків світу
значно прискорила швидкість перетікання капіталу з однієї країни
світу в інші, урізноманітнила форми його прояву, але зберігання
певних національних особливостей ще на довгий час обумовлю$
ватиме неоднорідність цього процесу для різних країн світу.
Наступною групою факторів є інфраструктура, її тип, якість
вже існуючої інфраструктури, можливості її зміни, платня за неї.
До інфраструктури відносяться: транспортна система держави,
поштові послуги, система банківських платежів у межах країни та
за кордон, охорона здоров'я, житловий фонд, установи культури та
освіти тощо. Останні три визначають рівень життя у країні та її
привабливість як місця роботи та проживання.
Звичайно, пропорція цих факторів для кожної з галузей є різ$
ною, а їх набір не є сталим. Нарешті, найважливішим є не їх струк$
тура та запаси, а ефективність використання та можливості для
створення та розвитку. Ті фактори, яких недостатньо для розвитку
конкретного виробництва, взагалі можна використовувати та роз$
вивати за кордоном, що притаманне зараз більшості розвинених
країн світу. Людські, наукові (знання) та грошові (капітал) ресурси
взагалі є дуже мобільними та легко мігрують з країни в країну.
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Набір факторів можна типізувати за різноманітними озна$
ками, першою з яких вважається розподіл на основні та розвинуті.
До основних відносяться природні ресурси, кліматичні умови, гео$
графічне положення країни, не$ та малокваліфікована робоча сила
та дебітовий капітал. До розвинених, в свою чергу, відносяться
сучасна інфраструктура обміну інформацією, високоосвічені кадри
та дослідницькі інститути, що спеціалізуються на складних дис$
циплінах. Відмінності між ними є відносними.
Основні фактори мають вплив на розвиток галузей сільського
господарства, будівництво громадських об'єктів тощо. Прибуток від
цих факторів залишається незначним і не пояснює вибір країни
базування. Отже, конкурентні переваги вищого порядку та тривалої
дії (наприклад, патентована технологія) можливо отримати, лише
використовуючи розвинені фактори, для яких потрібні досить
тривалі за часом вкладення і людських зусиль, і капіталу. Вони самі
по собі потребують висококваліфікованих кадрів та високої тех$
нології, і їх майже неможливо придбати на міжнародному ринку.
Другий важливий принцип розподілу факторів – за ступенем
спеціалізації (на загальні та спеціалізовані). До загальних факторів
слід відносити автомобільні дороги, дебетовий капітал, персонал з
вищою освітою тощо, які можна використати в досить широкому
спектрі галузей. Спеціалізовані фактори включають персонал із
вузькою спеціалізацією, специфічну інфраструктуру, бази даних
по окремих галузях знань, які можуть бути використаними лише в
обмеженій кількості галузей або навіть лише в окремій з них. Для
отримання спеціалізованих факторів потрібна перш за все база у
вигляді загальних факторів та довгострокова програма їх розвитку.
Загальні фактори можуть бути переведені з країни базування за
кордон, оскільки переваги від їх наявності легко втратити і набути
знов.
Найбільш стійких та значущих конкурентних переваг набуває
країна, в якій присутні і спеціалізовані, і розвинені фактори. Їх
оптимальний склад та якість розвитку надають галузі (країні) мож$
ливості для подальшої розбудови та вдосконалення.
У переваг на основі факторів є дуже цікава динамічна власти$
вість: критерії розвинених факторів весь час переглядаються та
змінюються з розвитком науки та вдосконаленням практики. Одно$
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часно з цим спостерігається тенденція підвищення ступеня спеціа$
лізації, коли спеціалізовані фактори внаслідок технологічного
розвитку можуть переходити до категорії загальних. Найбільш
яскраво таку властивість виражено у наукових дисциплінах, які
розвиваються в бік більшої спеціалізації, людському факторі, інфра$
структурі та навіть витоках капіталу. Ресурс фактору може знеці$
нюватися з часом. Наприклад, дуже швидко знецінюються квалі$
фіковані кадри та знання, а також інфраструктура.
Наступним принципом розподілу факторів є спосіб їх форму$
вання в країні, тобто: чи були вони наявні самі по собі, природньо,
чи створені штучно. Ті фактори, що є найважливішими для отри$
мання країною конкурентних переваг, завжди є штучними. Місцем
їх створення є державні та недержавні навчальні заклади, програми
професійно$технічного навчання, державні та приватні дослід$
ницькі інститути та організації тощо. Тільки за допомогою цих
механізмів можна підтримати тенденцію безперервного фінансу$
вання з метою підвищення якості факторів. Розвинуті та спеціалі$
зовані фактори потребують найбільш складних та довгострокових
капіталовкладень.
Конкурентні переваги проявляються лише в тих галузях, де
країна створює та найбільш ефективно розвиває необхідні фактори.
Таким чином, конкурентоспроможність прямо залежить від наяв$
ності високоякісних механізмів для створення спеціалізованих
факторів.
У більшості країн світу державне фінансування спрямоване на
розвиток та підтримання саме основних та загальних факторів. На
відміну від цього, більш мобільні приватні фірми, ТНК, приватні
особи вкладають кошти у розвиток спеціалізованих факторів,
причому переважно у вигляді прямих капіталовкладень.
Склад та ступінь розвитку окремих факторів залежить від
інших детермінант – попиту на внутрішньому ринку, наявності
споріднених та підтримуючих галузей, цілей, що переслідуються
підприємствами галузі або окремою фірмою, характеру конкурен$
ції на внутрішньому ринку.
Ще однією з особливостей розуміння ролі факторів є те, що не
завжди їх наявність, відносна дешевизна чи великий кількісний
склад означають обов'язкове набуття конкурентних переваг. За умов
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реальної конкуренції частина факторів може використовуватися
неефективно. З іншого боку, невигідне становище основних
факторів може призвести до введення новацій з метою отримання
певних переваг. Новації, направлені на мінімізацію нестачі факто$
рів, дозволяють не тільки більш економно використовувати наявні
з них, а й створювати нові переваги на базі факторів за допомогою
максимального використання місцевих ресурсів. Виникає необ$
хідність спеціалізувати і інші фактори скоріше, ніж це робиться в
інших країнах.
Другою детермінантою (див. рис. 3.1) національних конку$
рентних переваг є параметри попиту на внутрішньому ринку на
товари чи послуги, що виробляє дана галузь. Попит визначає
характер та швидкість введення новацій. Характеризується він
трьома важливими складовими: структурою внутрішнього попиту
(природою потреб), обсягом та характером росту внутрішнього
попиту та механізмами, за допомогою яких фіксація можливості
придбання товарів чи послуг переноситься з внутрішнього ринку
на світовий. Довгий час більш значущою складовою попиту
вважалася кількісна, але для розуміння конкурентної переваги
важливішою є якісна сторона попиту на ринку.
Найважливішим проявом впливу попиту внутрішнього ринку
на конкурентну перевагу є співвідношення та характер потреб
вітчизняних споживачів. Саме структура попиту впливає на те, як
товаровиробники визначають ці потреби та реагують на них. З
одного боку, глобалізація галузей має знижувати значення попиту
на внутрішньому ринку. Але цього не відбувається хоча б з тієї
причини, що для розуміння потреб покупця треба, перш за все,
жити з ним у приблизно рівних умовах, мати до нього доступ,
встановити прямий зв'язок. Необхідно зважати ще й на те, що сама
конструкція товару найчастіше продиктована потребами внутріш$
нього ринку.
Характеристиками структури попиту на внутрішньому ринку є
наступні:
♦ Сегментна структура (розподіл попиту по сегментах внут$
рішнього ринку, розподіл попиту по різновидах). Важливість цієї
складової полягає в тому, що країни можуть бути конкурентоспро$
можними у тих сегментах, на які припадає більша доля внутріш$
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нього попиту, але мала – за кордоном, нехай навіть у абсолютному
виразі там ці сегменти більші. Найчастіше фірми невеликих країн
обирають таку стратегію, яка дозволяє досягти глобального фоку$
сування на ринках всього світу. При виробництві товарів та послуг
із використанням високої технології та відповідних до високих
вимог користувачів наявність на внутрішньому ринку різноманіт$
них сегментів дає підприємству досвід, який полегшує просування
до світових ринків.
♦ Структура та характер попиту з боку вітчизняних користу$
вачів. Ще важливіша складова, свого роду індикатор, який відоб$
ражає найбільш високі вимоги користувачів. Вимогливі користу$
вачі весь час підштовхують національних товаровиробників до
підвищення стандартів якості як процесів виготовлення та
обслуговування, так і споживчих властивостей товарів (послуг).
Наявність вимогливих покупців навіть важливіша для втримання
конкурентних переваг, ніж для їх надбання. Компанії – покупці
теж, як правило, дуже вимогливі, тому що кожного разу у своїй
діяльності зустрічаються з невигідними умовами по окремих фак$
торах виробництва. Вимогливість покупців може бути продикто$
вана географічними особливостями та кліматом країни, наявністю
або відсутністю тих чи інших природних ресурсів, податками,
жорсткими технічними чи суспільними стандартами, які вже
сформувалися. У ролі розбірливих та вимогливих покупців можуть
виступати також і посередники. Підвищені вимоги до певних груп
товарів можуть бути продиктовані національними перевагами:
німецькі легкові автомобілі, японські письмові прибори, амери$
канська сфера відпочинку та розваг тощо.
♦ Структура потреб покупців (включаючи прогнозовані пот$
реби) як досягнення конкурентних переваг за рахунок виперед$
жаючого виникнення в країні потреб у порівнянні з іншими
країнами світу. Випереджаючий попит на той чи інший вид товарів
чи послуг у країні є своєрідним індикатором виникнення цього
попиту і на світових ринках. Крім того, такий новий попит дозво$
ляє успішно конкурувати у тих секторах економіки, які виникають
на ринках світу.
Наступною характеристикою попиту є його величина та
характер росту. Розміру внутрішнього ринку як чиннику завжди
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приділялася велика увага: частина теоретиків стверджувала, що
великий внутрішній ринок – це перевага, частина, навпаки – що
це недолік. Намагаючись структурувати це важливе питання, перш
за все слід відмітити важливість величини попиту на внутрішньому
ринку. Звичайно, великий попит на внутрішньому ринку є
перевагою лише тоді, коли попит на цей товар спостерігається і на
світових ринках. Розмір внутрішнього ринку є перевагою лише
тоді, коли він стимулює інвестування та реінвестування, надаючи
цьому процесу динамізму. Але його великий розмір може бути і
вадою: оскільки збут проходить у великому обсязі на внутрішньому
ринку, то вихід на зовнішні ринки може здаватися не обов'язко$
вим, а це суттєво знижує динаміку розвитку фірми.
Не менш важливим є і кількість незалежних покупців,
оскільки у кожного з таких покупців формується своє розуміння
споживчих якостей та цінності товару. Це дозволяє і збільшити
обсяг ринкової інформації і полегшує входження до галузі та інвес$
тування у неї, гарантуючи неможливість ситуацій, за яких клієнт$
монополіст диктує свої умови виробникові.
Суттєвим є не тільки абсолютна величина попиту, але й швид$
кість його зростання на внутрішньому ринку. Інтенсивність капі$
таловкладень залежить не тільки і не стільки від розміру внутріш$
нього ринку, скільки від швидкості його росту.
Швидке зростання ринку призводить найчастіше до його
швидкого насичення. Останнє підштовхує фірми до оновлення та
якісного покращання товарів та технологій. З насиченням ринку
підвищується конкуренція між фірмами – виробниками, знижу$
ються ціни, вводяться нові споживчі якості, кількість фірм змен$
шується; ті ж, що залишаються на ринку, активно реалізують інно$
ваційну політику. Іншим розповсюдженим результатом насичення
внутрішнього ринку є процес виходу місцевих фірм на світові
ринки, який супроводжується посиленням конкуренції. Насичення
ринку є особливо корисним, якщо воно супроводжується зрос$
танням зарубіжних ринків. Є і третій спосіб, за яким країна може
отримати конкурентні переваги: попит на товари чи послуги за
допомогою певних механізмів інтернаціоналізується та виводить їх
на світові ринки.
134

Звичайно, параметри попиту взаємодіють, підсилюючи одне
одного на різних етапах еволюції галузі. Найважливішими власти$
востями внутрішнього попиту є ті, що стимулюють початок інвест$
ування та впровадження новацій, достатніх для успішної конку$
ренції в зростаючій кількості розвинених сегментів. Наприклад:
особливо розвинені місцеві покупці, потреби яких випереджають
потреби покупців в інших країнах, швидке зростання попиту та
його насичення. Переваги, отримані в результаті цих процесів, є
більш стійкими, ніж ті, які залежать лише від розміру та структури
попиту.

2.2. Споріднені та підтримуючі галузі

Третьою детермінантою національних переваг є споріднені та
підтримуючі галузі (див. рис. 3.1). Наявність таких галузей, конку$
рентоспроможних на світових ринках, надає цілий ряд переваг
споживаючим галузям промисловості. Першою з них є ефектив$
ний, швидкий доступ до найбільш дорогих ресурсів. У глобальній
конкуренції, щоправда, він є не таким важливим, як спосіб їх
ефективного використання. Не менш важливим фактором є коор$
динація постачальників на внутрішньому ринку. Іноземні фірми
при цьому не можуть у значній мірі замінити внутрішнього поста$
чальника, навіть якщо мають іноземні філіали.
Можливо, найважливішою із переваг наявності місцевих пос$
тачальників є їх роль у процесах нововведень та підвищення рівня
виробництва. Конкурентоспроможність виникає в результаті щіль$
них виробничих зв'язків між промисловістю та постачальниками
світового рівня. Постачальники при цьому допомагають виробни$
кам зробити вибір на користь нових методів та можливостей
використання сучасних технологій. В свою чергу, виробники отри$
мують можливість впливати на технічні зусилля постачальників.
Цей двосторонній процес дозволяє збільшити темп введення
інновацій у промисловості. На користь вітчизняних постачаль$
ників свідчить і той факт, що вони краще знають особливості
внутрішнього ринку і хочуть досягти на ньому успіху.
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Вітчизняні виробники отримують конкурентні переваги, якщо
їх постачальники конкурентні на світовому ринку. Власні поста$
чальники з сильними світовими позиціями є більш надійними
джерелами інформації та перспективних підходів. Постачальники,
рівень яких відповідає світовим стандартам, розвивають конку$
рентоспроможність користувачів, навіть якщо вони обслуговують
галузь, яка не приймає участь у конкуренції на світовому ринку.
Наявність у країні конкурентоспроможних споріднених галу$
зей призводить до виникнення нових високорозвинених видів
виробництва. Спорідненими вважаються такі галузі, в яких фірми
можуть взаємодіяти між собою в процесі формування ланки цін$
ностей, а також галузі, які мають справу зі взаємодоповнюючими
продуктами, наприклад «комп'ютер – програмне забезпечення» чи
«копіювальна – факсимільна техніка». Сфери взаємодії – розвиток
технологій, виробництва, розповсюдження маркетингу чи сервісу.
Наявність конкурентоспроможної спорідненої галузі розвиває
конкуренцію в галузі – користувачі, відкриває широкі можливості
для обміну інформацією та інноваціями, розвитку взаємовпливу.
Ступінь останнього залежить від пропорції, у якій існує техно$
логічний взаємозв'язок між виробництвами споріднених товарів.
Цей ефект набуває найбільш яскравого забарвлення на початку
життєвого циклу товару. Зв'язки між виробництвами взаємодопов$
нюючих товарів надають конкурентних переваг тим виробництвам
(галузям, секторам економіки), де вони найшвидше почали вико$
ристовуватися. Такі переваги, до речі, зберігаються довгий час і
після того, як зв'язки послаблюються. Отже, чим більше у країні
конкурентоспроможних споріднених галузей, тим більших і ваго$
міших конкурентних переваг вона отримує.

2.3. Структура та суперництво фірм

Четвертою детермінантою конкурентної переваги галузі є стра$
тегія, структура та суперництво фірм (див. рис. 3.1). Фірма, що є
учасником ринку, створюється та керується в залежності від харак$
теру конкуренції на ньому. Стратегії та цілі фірм різних країн можуть
бути різними. Національні переваги в промисловому виробництві є
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результатом оптимального співвідношення між їх вибором та дже$
релом конкурентоспроможності в тій чи іншій галузі виробництва.
Зрозуміло, що жодна з систем управління не може бути вико$
ристана всіма без виключення. Логічним було б зауважити, що
досягнення висот у галузях промисловості регулюється узгод$
женням методів управління та способів організації з джерелами
конкурентоспроможності.
Національні відмінності спостерігаються в управлінських
методах (професійна підготовка, досвід та орієнтація лідерів, гру$
повий чи ієрархічний стиль управління, використання індивіду$
альної ініціативи, методи прийняття рішень, природа відношень із
користувачами, здатність до координації функцій, відношення між
трудом та управлінням, що є надзвичайно важливим для багатьох
галузей, оскільки є основою здатності фірми до інновацій). До
національних особливостей також слід відносити соціально –
політичні характеристики середовища, як то: відношення до авто$
ритету влади, норми взаємодії між людьми у процесі виробництва,
відношення робітників до управлінської ланки, професійні стан$
дарти. Вони, в свою чергу, є наслідком систем освіти, соціального
та релігійного минулого, сімейних традицій тощо. Таким чином,
конкурентні переваги набуваються значно легше у поліваріантному
середовищі, там, де люди мають відкритий погляд на світ.
Політика уряду грає велику роль у процесі полегшення чи,
навпаки, ускладнення виходу фірм на світовий ринок. Вона також
визначає вид виробництва, в якому країна може досягти успіху.
Вдалою ілюстрацією цього аргументу є політика валютного курсу,
що сприяє чи обмежує, робить недоцільними та неефективними
прямі іноземні інвестиції.
Цілі компаній багато в чому залежать від структури власності,
мотивації власників та акціонерів, характеру управління підпри$
ємством та мотивів, якими визначається діяльність вищої управ$
лінської ланки. Національна економіка врешті$решт отримує пере$
ваги там, де цілі власників та менеджерів співпадають із потребами
виробництва. Індивідуальні цілі (людей, які приймають участь в
управлінні та виробництві) можуть посилювати чи послаблювати
конкурентні переваги. Одним із суттєвих елементів, що визначають
індивідуальні поведінку і зусилля, є система винагороди робітників.
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Процес конкуренції на внутрішньому ринку створює переваги
не тільки для окремих підприємств, а й для всієї галузі в цілому.
Групи конкурентів винаходять нові стратегії та створюють нові
види товарів та послуг, що мають різноманітну структуру. Це під$
силює інноваційні процеси та захищає місцевий ринок від інозем$
них товарів. Якщо на внутрішньому ринку існує група конкуруючих
фірм зі своїми пакетами стратегій боротьби, це є ефективною про$
тидією державному втручанню, яке послаблює ріст інновацій та
конкурентну боротьбу. Але коли в державі на внутрішньому ринку
ведуть суперництво одна або дві фірми, то будь$яка допомога у
вигляді субсидій, гарантованого внутрішнього попиту та фавори$
тизму підриває динаміку розвитку. Державні контракти на прак$
тиці аж ніяк не повинні означати гарантованого ринку для однієї з
фірм галузі.
Звичайно, сама по собі наявність великої кількості конкурентів
не гарантує досягнення конкурентних переваг, якщо тільки між
ними немає гострої боротьби. Така боротьба підсилюється появою
на ринку нових підприємств – конкурентів. Як правило, старі кон$
куренти чи не визнають гострої боротьби на ринку, чи просто не
мають достатньої гнучкості для її продовження. За цих умов ново$
створені фірми мають переваги у вигляді використання нетради$
ційних підходів до, здавалося б, раз і назавжди заданого способу
виробництва та готовності ризикувати, оскільки аутсайдерам нема
чого втрачати.
В усьому світі створення нових підприємств відбувається шля$
хом виникнення абсолютно нових фірм або відокремлення від
старих виробництв. Тут роль малих та середніх підприємств важко
переоцінити, оскільки фірми, утворені відокремленням від великих
структур, об'єктивно не можуть належати до інших форм бізнесу.
Іншим механізмом створення нових комерційних структур є
вторгнення вже існуючої фірми до нових галузей. Внутрішня дивер$
сіфікація фірми завжди отримується за рахунок освоєння суміжних
сфер діяльності, тому що створення підприємства «з нуля» потре$
бує наявності серйозної бази досвіду. Знання та матеріальні засоби
переходять з існуючого бізнесу до нового і ведуть до покращання
умов конкуренції. Слід зауважити, що ефект є кумулятивним, якщо
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створюється велика «критична маса» таких підприємств, відносно
малих, мобільних, які легко можуть домовлятися щодо створення
різного роду спілок (інноваційних, фінансових, кредитних тощо),
свого роду «контркартелів» на протидію більш крупним та успіш$
ним фірмам галузі.

2.4. Роль уряду у системі підтримки конкурентних переваг

Останньою змінною у рівнянні, що об'єднує детермінанти, є
роль уряду. Питання про роль уряду – одне з найважливіших і
рядом авторів розглядається з точки зору того, що дії уряду впли$
вають, насамперед, на рівень та ступінь розвиненості міжнародної
конкуренції. Деякі автори навіть пішли далі і вводили до теорії
конкурентних переваг уряд як п'яту детермінанту. Роль уряду, вва$
жав ще М. Портер, не повинна бути гіпертрофованою і насправді
полягає в тому, щоб впливати на всі чотири детермінанти. Роль,
яку уряд грає як покупець (наприклад, товари для армії, телекому$
нікації тощо), може бути як позитивною, так і негативною.
Теорія детермінант конкурентних переваг пропонує таку дер$
жавну політику, що найчастіше сильно відрізняється від варіантів,
які пропонують менш цілісні концепції. Наприклад, здається
цілком вірним стримування процесу зростання курсу національної
валюти, якщо ціни на ресурси розглядаються як основа в еко$
номіці з незмінним рівнем розвитку технологій та навичок. Однак
тиск ринку може допомогти подоланню цінового фактору, внас$
лідок чого низький рівень національної валюти заважає росту кон$
курентоспроможності і сприяє орієнтації виробників чи інвесторів
на найменш стабільні та різко реагуючі на зміни цін галузі чи
сегменти ринку. Результатом цього є стабільне падіння рівня кон$
курентоспроможності. Взагалі, урядова політика завжди буде не$
ефективною, якщо вона є єдиним джерелом отримання конку$
рентних переваг. Політика ефективна лише там, де наявні основні
детермінанти, а уряд своїми діями може тільки підсилити їх.
Детермінанти існують у вигляді системи, в якій всі фактори
взаємопов'язані і підсилюють дію кожного. Дія системи детермі$
139

нант призводить до того, що конкурентоспроможні національні
галузі не розподілені рівномірно по всій економіці, а пов'язані у
«кластери», які складаються з галузей, що залежать одна від одної.
Внутрішня конкуренція перетворює сукупність наявних
детермінант у динамічну систему. Вона має велике значення тому,
що сприяє удосконаленню національного «ромбу» в цілому. Вплив
на внутрішню конкуренцію розглядається як вплив на кількість,
кваліфікацію та стратегію внутрішніх конкурентів. Конкуренція на
внутрішньому ринку при цьому впливає на розвиток національної
економіки: через стимулювання виникнення нових суперників,
створення та залучення факторів, вдосконалення та розширення
внутрішнього попиту, розвиток споріднених та підтримуючих галу$
зей, орієнтацію урядової політики на більш ефективні напрямки.
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2.5. Контрольні питання

1. Що таке детермінанти конкурентних переваг?
2. В чому полягає роль параметрів факторів та яким чином
вони класифікуються?
3. Яким чином зміни попиту впливають на динаміку утри$
мання конкурентних переваг фірмою?
4. Яким чином відбувається загострення конкуренції, пов'язане
з утворенням нової структури фірм та зміни форм їх суперництва?
5. У чому полягає роль уряду у створенні конкурентного
середовища?

2.6. Завдання для підприємця

1. Спробуйте визначити параметри факторів вашої фірми з
точки зору тих переваг, якими ви володієте при користуванні ними.
Дайте їх якісну характеристику (переваги «високої» та «низької»
якості).
2. Дайте якісну характеристику покупцям вашого товару (пос$
луги): невибагливі, «нормальні», вибагливі, «європейської якості».
3. Визначте роль підприємств споріднених та підтримуючих
галузей у розвиткові вашого бізнесу.
4. Дайте характеристику організаційній структурі Вашої фірми
з точки зору здатності витримувати конкуренцію на ринку, в тому
числі на ринку праці.
5. Визначте напрямки трансформації ролі уряду у створенні
конкурентного середовища в Україні.
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Тема 3. КОНКУРЕНЦІЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ УСПІХ
КРАЇНИ
Задачі вивчення теми:
1) охарактеризувати фактори, які впливають на формування та
підтримку конкурентоспроможності країни;
2) дати загальне поняття про індикатори конкурентоспромож
ності та їх економічну сутність;
3) визначити роль зовнішньоторгівельного потенціалу країни та
його вплив на конкурентне середовище.

3.1. Фактори підтримки національної
конкурентоспроможності

Характеристики та фактори конкурентоспроможності є за
своєю формою вартісними: мікрорівневі (відображають безпосе$
редньо якість та ціну продукції); мезорівневі (забезпечують стійке
підвищення показників ефективності використання вже наявних
виробничих ресурсів галузей) та макрорівневі (втілюють загальний
стан господарських систем, їх збалансованість, інвестиційний клі$
мат, валютний та податковий режими, тарифно$митну політику
тощо). В цілому такий розподіл видається більш придатним для
умов, які склалися на національному ринку, і йому віддають
перевагу національні вчені$економісти.
В літературі є і дещо інша структура факторів, до яких зокрема
відносять:
– роль держави (ступінь і характер державного регулювання
економіки);
– умови конкуренції (контроль участі на ринках, наявність
взаємозалежних корпоративних груп, існування бар'єрів на шляху
входу до ринку і виходу з нього);
– розподіл праці і капіталу;
– обмінний курс валют;
– процентну ставку;
– стан розподілення фондів через урядові організації;
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– ступінь участі у економіці суспільного сектору;
– рівень соціальної стабільності (суспільний порядок, стан
охорони здоров'я, рівень наркоманії та алкоголізму тощо).
До мікроекономічних факторів відносять:
– основні фонди (якість, кількість та ціна впливають на кон$
курентоспроможність щонайбільше через суму капіталовкладень
та їх розподіл по сферах використання, оскільки це стосується
інвестування у технологічні нововведення);
– робочу силу (бажання працювати, навчання персоналу);
– технологічні можливості (наявність та розвиненість фунда$
ментальних технологій);
– управління, комунікації та інфраструктуру (обмін інформа$
цією, торгівля, розподіл та постачання деталей та інших компо$
нентів, матеріалів, сировини).
Труд у перехідних економіках, як правило, надзвичайно деше$
вий, однак конкурентні переваги на цій основі є короткочасними.
Виходячи з цього, деякі автори виділяють такі фактори національ$
ної конкурентоспроможності, яким надають назви «ключових»:
– обсяг інвестицій у нові технології;
– обсяг інвестицій у «людський капітал»;
– характер економічного середовища (придатність для виник$
нення та дифузії нововведень);
– лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків та розвиток
відкритої, заснованої на твердих правилах, багатосторонньої сис$
теми міжнародної торгівлі.
Вивчати фактори конкурентоспроможності можна за допомо$
гою основних економічних показників, які мають властивість
відображати стан економіки в цілому. Оскільки основними цілями
господарської діяльності країни є вихід на світові ринки зі своїми
товарами та зростання життєвого рівня її населення, звичайним є
розгляд проблеми конкурентоспроможності в міжнародному аспекті.
Міжнародна конкурентоспроможність країни вимірюється такими
параметрами, як сальдо зовнішньоторгівельного балансу, частка
країни у світовій торгівлі, темпи приросту виробництва, зростання
реальної заробітної плати тощо.
Однак ці показники не повною мірою відображають характер
та якість конкурентних переваг, тому для цих цілей можна вико$
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ристовувати інтегральні показники національної конкурентоспро$
можності:
– продуктивність праці, яка відображає можливість країни бути
низьковитратним виробником за умов високої заробітної плати;
– «повну факторну продуктивність» («total factor productivity»),
яка вимірюється кількістю продукції, що було вироблено на оди$
ницю сукупних витрат труда та капіталу.
Конкурентоспроможність можливо забезпечити нетехнологіч$
ними перевагами – за рахунок низької вартості факторів вироб$
ництва та девальвації національної валюти, маючи при цьому
низький рівень доходів населення. Зазвичай такий спосіб її над$
бання вважається придатним для країн, що розвиваються. При
цьому він вступає в протиріччя зі змістом та цілями економічного
зростання. Однак політика маніпуляцій з реальною заробітною пла$
тою та курсами валют ефективно використовується для підвищення
конкурентоспроможності на ранніх етапах розвитку зовнішньо$
економічної діяльності, для виходу на цікаві, з точки зору держави,
світові ринки та закріплення на них. Нетехнологічні переваги іноді
виникають стихійно, коли випадково складаються вигідні для бідної
держави міждержавні співвідношення заробітної плати та валют$
них курсів. Такі нетехнологічні переваги відіграють велику роль у
галузях із високою взаємозаміною продукції та домінуванням у
експорті низькотехнологічних товарів. В той же час конкуренто$
спроможність високотехнологічних галузей пов'язана насамперед
із інвестиціями в дослідження та розробки, стимулюванням
нововведень.

3.2. Індикатори конкурентоспроможності

В економічній науці для оцінки національної конкуренто$
спроможності використовується цілий ряд характеристик, які тра$
диційно називають «індикаторами». Зазвичай розглядається лише
один із них, а саме оплата праці на одиницю виробленої продукції.
Він є широко уживаним у статистиці. Для країн з перехідною еконо$
мікою властивий процес поступового зниження цього показника –
зменшення рівня витрат на оплату праці на одиницю виробленої
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продукції тут обумовлено економічними реаліями, за яких падіння
заробітної плати (з урахуванням девальвації національної грошової
одиниці та темпів інфляції) йде більш швидкими темпами, ніж
відповідне їм у часі падіння продуктивності праці. Між тим зміни
питомої оплати праці у розвинених країнах означають лише ви$
переджаюче зростання продуктивності праці при збереженні
високого рівня її оплати.
Таким чином, головним ресурсом збереження конкуренто$
спроможності в перехідних економіках залишається відносно
дешева робоча сила. Слід зазначити, що вона є лише потенційним
фактором конкурентоспроможності і має обмеження у часі,
пов'язані з тим, що більшість кваліфікованих кадрів знаходиться
або в критичному для збереження працездатності віці, або набли$
жається до нього, а система підготовки таких кадрів в країнах із
перехідною економікою, як правило, вщент зруйнована. Все викла$
дене вище відноситься і до тих сфер громадського життя, що тради$
ційно виступають у ролі «підтримуючих галузей» економіки – науки
та освіти, оскільки вони є постачальниками кадрів, що створює
можливість технологічних змін у виробництві, а це врешті$решт є
ключовим моментом для отримання конкурентних переваг.
До системи індикаторів конкурентоспроможності начастіше
відносять: продуктивність праці; питому оплату праці; капіталоміст$
кість; наукомісткість; ступінь відкритості економіки (експорто$
місткість та імпортозалежність); умови торгівлі; матеріаломісткість;
транспортомісткість; динаміку курсу національної валюти по
відношенню до валют провідних країн світу; сальдо торговельного
та платіжного балансів; загальну оцінку ефективності та узгод$
женості роботи галузей та секторів національної економіки, яку
співставлено з основними соціально$економічними параметрами
інших країн; розширення імпортозамінного виробництва; конку$
рентний тиск на національного товаровиробника з метою зниження
його витрат на виробництво; зовнішньоекономічну експансію.
При цьому йдеться лише про те, що держави з перехідною
економікою за цими параметрами є неконкурентоспроможними,
оскільки позбавлені головної умови набуття конкурентних переваг
– економічної стабільності, що серйозно позначається на довірі до
їх фінансових та державних інституцій. Це, в свою чергу, неминуче
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впливає на її привабливість для іноземних інвесторів, сталість
економічних зв'язків всіх рівнів та стабільність валюти. Останнє є
головним фактором, який відображає рівень національної конку$
рентоспроможності та впливає на характер національного розвитку.
Тож вихід на позитивну динаміку конкурентоспроможності мож$
ливий лише за умов подолання стану нестабільності в економіці.
Національна економіка має шанси на інтеграцію до світового
господарства тільки за умов економічного зростання. При падінні
виробництва аналіз показників конкурентоспроможності набуває
дещо іншого змісту: в регресуючій системі вони перетворюються
на індикатори співвідношення темпів цього падіння. Іноді за умов,
коли рівень використання ресурсів знижується більш швидкими у
порівнянні з обсягами виробництва темпами, виникає ілюзія еко$
номії та зростання конкурентоспроможності, тоді як дійсність має
суттєво іншу картину, далеку від макроекономічної стабілізації.
З іншого боку, будь$яка країна є номінально конкурентоспро$
можною на світових ринках. Країни, що розвиваються, та країни з
перехідною економікою внаслідок об'єктивних причин не можуть
досить ефективно підтримувати всіх національних виробників, а
вимушені зосередити свої зусилля на окремих напрямах діяль$
ності, доступних з точки зору розвитку економіки. Вони виходять
на зовнішні ринки з тим товаром, який за своїми характеристи$
ками (якістю, традиціями виробництва в країні, цінами) набуває
ознак конкурентоспроможного (у випадку України таким товаром
є продукція чорної металургії або продукти харчування). Конку$
рентоспроможність країни оцінюють при цьому за допомогою
системи індикаторів, які розподіляють на дві групи (рис. 3.3): вар$
тісні показники національних товарів та послуг на світових ринках
та динамічні характеристики її економічного росту.
Останні визначаються не тільки і не стільки факторами варто$
сті та прибутковості капіталу, але й загальноекономічними умо$
вами, які частково створюються економічною політикою держави,
а частково – ринковими механізмами (наприклад, рівень заробітної
плати) або ж двома цими факторами.
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Рисунок 3.3. Індикатори конкурентоспроможності
Загальновідомо, що в короткостроковій перспективі міжна
родна конкурентоспроможність країни цілком визначається обмін
ними курсами. Однак переваги в області цін, які зумовлені лише
тим, що національна валюта є відносно дешевою, як правило, не
розглядаються як довгострокові переваги в конкурентній боротьбі.
В іншому випадку будьяка країна мала б можливість встановити
чи поновити свою міжнародну конкурентоспроможність лише за
допомогою девальвації валюти. На рис. 3.3 частково представлено
технологічну конкурентоспроможність (баланс патентів, а також
платежі за НДДКР та технічні послуги за кордон можуть роз
глядатися як індикатор технологічної конкурентоспроможності),
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яка пов'язана з іншими факторами та показниками. Таку конку$
рентоспроможність в економічній науці постулюють як довгостро$
кову, «реальну», на яку не впливають коливання обмінних курсів і
яка може, але не обов'язково має бути економічною перевагою.
При цьому постає і питання про неоднозначність таких показ$
ників. Наприклад, позитивне сальдо зовнішньоторговельного
балансу на практиці вважається одним з центральних показників
конкурентоспроможності. Однак це не завжди так не тільки внас$
лідок того, що його значення залежить від обмінних курсів. При$
чиною цього може бути той факт, що такий баланс є відоб$
раженням міжнародної конкуренції не тільки на ринку товарів та
послуг, а й на фінансовому ринку, тобто його сальдо визначається
як торговими операціями, так і оборотом капіталу. Таким чином,
його дефіцит не є наслідком низької конкурентоспроможності
продуктів. Імпорт капіталу може відображати стан країни як місця
економічної діяльності, де міжнародний інвестор отримує мож$
ливість використовувати капітал найбільш оптимально.
Неоднозначним є й такий простий показник як національний
рівень заробітної плати (абсолютний чи відносний) у порівнянні з
іншими країнами. З одного боку, високий рівень витрат на заро$
бітну плату негативно впливає на цінову конкурентоспроможність
на світових ринках, оскільки знижує норму прибутку. Однак, з
іншого боку, високий рівень заробітної плати є свідченням більш
високого економічного потенціалу країни, тим більше, що досяг$
нення більш високого рівня життя є метою всіх економічних зусиль,
завдяки чому і розширюється ринок. В цьому випадку ринок
звужується лише для відносно нескладних, стандартизованих та
загальновідомих продуктів, які знаходяться в кінцевій точці вироб$
ничого циклу. Країна з більш високим рівнем заробітної плати
натомість отримує можливість для розробки нових та більш
технологічних продуктів, оскільки в такій країні більше капіталу та
висококваліфікованої робочої сили і склався більш місткий внут$
рішній ринок. Однак на завершальних стадіях виробничого циклу
такі країни можуть втрачати переваги у порівнянні з країнами, де
рівень заробітної плати є низьким.

148

3.3. Значення зовнішньоторгівельного потенціалу країни

Конкурентоспроможність – це більше проблема структури
економіки та відносно менше – рівня економічного розвитку. Для
країни важливо активізувати зусилля по галузях «перспективного
економічного зростання» і, завдячуючи більш виграшній структурі
виробництва, досягти більш реальних доходів у порівнянні з краї$
нами$конкурентами. З огляду на це, можна казати про наявність
структурних показників, під якими розуміється частка «галузей
перспективного економічного зростання» в загальному обсязі
доданої вартості.
Таким чином, всі концепції визначення конкурентоспромож$
ності недосконалі, насамперед, внаслідок того, що результати
можуть бути спотворені впливом факторів, які не обов'язково є
відображенням розбіжностей в економічних потенціалах країн,
таких, наприклад, як зміни обмінних курсів, торгові обмеження,
демпінг чи особливості національної політики в області податків
та субсидій.
Для того, щоб розрізняти «реальні» конкурентні переваги (за$
сновані на результатах економічної діяльності) та «нереальні», треба
визначити, які фактори є активною, рушійною силою, а які –
лише супутнім, пасивним явищем. Повертаючись до питання про
позитивне сальдо торгового балансу чи сальдо операцій, слід
зазначити, що показники всіх рівнів господарювання, в яких про$
являється національна конкурентоспроможність (продуктивності
праці, питомої вартості праці, співставлення рівнів цін та витрат,
показники торгових потоків), залежать від обмінного курсу,
оскільки сам він є відображенням динаміки зовнішньоторговель$
ного балансу країни.
Негативне сальдо прямих інвестицій в країні може бути інтер$
претовано як відмова національного уряду від практики зани$
ження вартості національної грошової одиниці. При порівнянні
цін також враховується конкуренція національних та іноземних
продуктів на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ціни залежать
від обмінних курсів, тим більше, що девальвація національної гро$
шової одиниці може привести до зниження рівня цін і тимчасового
зменшення частки країни на світовому ринку. Тут вирішального
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значення набуває тривалість такої тенденції, оскільки еластич$
ність цін торгових потоків в більшості випадків є незначною в
короткостроковій перспективі.
Якщо внутрішній ринок країни вузький, то ціни в більшій мірі
суттєво залежать від кон'юнктури світового ринку і в меншій –
відображають національні умови.
Історично першими вимірниками конкурентоспроможності
вважаються індекси «явних порівняльних переваг», які основані на
аналізі частки експорту країни на світовому ринку. Вона форму$
ється тільки під впливом фактичних торгових потоків і не враховує
потенційних можливостей на ринку.
До найбільш поширених показників міжнародної конкуренто$
спроможності, які використовуються в сучасній практиці, відно$
сяться «реальні обмінні курси», тобто номінальні обмінні курси,
обчислені з урахуванням розбіжностей в національних темпах
інфляції. В їх основі лежить уявлення про те, що випереджаюче
зростання цін та заробітної плати в країні призводить до реваль$
вації національної грошової одиниці таким же чином, як і її номі$
нальна ревальвація на валютному ринку. Однак такий підхід вик$
лючає можливість порівняння з «нейтральним» обмінним курсом,
тобто не спотвореним валютними спекуляціями, протекціонізмом
і іншим, що необхідно для визначення конкурентоспроможності.
З іншого боку, динаміка економічного росту країни може вис$
тупати своєрідним «показником довіри» до неї, вказуючи на її пере$
ваги як місця для розміщення виробництва. Характеристиками такої
динаміки вважають показники економічного росту, стабільність
цін, рівень доходів населення тощо.
По суті вартісним показником конкурентоспроможності є ба$
ланс зовнішньоторговельних операцій, динаміка і пропорції якого
краще усього виявляються в динаміці курсу валют. Внаслідок
згаданих вище причин величезного значення набуває прийнята в
державі політика відносно регулювання валютного ринку, зокрема,
практика розрахунку курсів валют як фактора регулювання її зов$
нішньоторговельного балансу.
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3.4. Контрольні питання

1. Якими показниками можна вимірювати конкурентоспро$
можність країни?
2. Чи існує відмінність у термінах «міжнародна конкуренто$
спроможність краіни» та «конкурентоспроможність продукції
підприємства на світовому ринку»?
3. Яким є вплив динаміки зовнішньоторгівельного балансу
країни на розвиток її внутрішнього ринку?
4. Вадою чи перевагою є стабільний курс національної грошо$
вої одиниці?

3.5. Завдання для підприємця

1. Обгрунтуйте можливу стратегію розвитку вашої фірми по
відношенню до мікроекономічних та «ключових» факторів
конкурентоспромжності країни базування.
2. Охарактеризуйте можливі зовнішньоекономічні зв'зки
вашого підприємства.
3. Спробуйте позиціонувати вашу фірму та товар на ринках
різних країн (пострадянського простору, Європи, США тощо).

151

Список літературних джерел

1. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» //
Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 21. – С. 611$619.
2. Про підприємництво. Закон УРСР // Відомості Верховної Ради
УРСР. – 1991. – №14. – С. 123$135.
3. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.:
Центр экономики и маркетинга, 1996.
4. Анализ экономики. Страна, рынок, фирма: Учебник / Под ред.
Рыбалкина В. Е. – М., 1999.
5. Антология экономической классики. В 2$х томах. Т. 1.
Предисловие И. А. Столярова. – М.: МП «ЭКОНОВ», 1993.
6. Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и
современность): Курс лекций. – М.: Издательство БЕК, 1996.
7. Бевентер Е. фон Хампе Й. Основные знания по рыночной
экономике в восьми лекциях: Пер. с нем. – М.: Республика,
1993.
8. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ.,
4$е изд. – М.: «Дело Лтд», 1994.
9. Воронкова А., Бешляга Э. Формирование внешней среды и
конкуренто$способность предприятия // Бизнес$Информ. –
1999. – №№ 5$6. – С. 108$109.
10.Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентно$
способность в микро$, мезо$ и макроуровневом измерениях //
Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – С. 67$77.
11.Губський Б. В. Конкурентоспроможність української економіки:
орієнтири макрополітики в кризових умовах // Економіка
України. – 1999. – № 4. – С. 4$15.
12.Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособ$
ности товаропроизводителей и пути их решения // Маркетинг.
– 1997. – № 3. – С. 21$32.
13.Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятий в условиях
формирования рыночных отношений. – Харьков: ХГЭУ, 1997.
14.Кредисов А. І. Чи конкурентоздатні наші товари? // Політика і
час. – 1994. – №4. – С. 2$5.

152

15.Кузин Д. В. Конкурентоспособность национальной экономики
// Общество и экономика. – 1992. – № 3$4. – С. 121$135.
16.Куликов
Г.
В.
Факторы
мирохозяйственной
конкурентоспособ$ности японской экономики // Российский
экономический журнал. – 1998. – № 1. – С. 77$81.
17.Лепа Р. М. Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності
продукції. – Донецьк, 1998.
18.Литвиненко Е. Д. Конкурентоспособность изделий в рыночных
условиях. – Харьков, 1996.
19.Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы
и политика. Пер. с англ. 11$го изд. – К.: ХаГар, 1998.
20.Максимова И. В. Оценка конкурентоспособности промышлен$
ного предприятия // Маркетинг. – 1996. – № 3. – С. 33$39.
21.Меры поддержки конкурентоспособности продукции нацио$
нальных экспортеров в США // Деловой мир. – 1998. – № 11. –
С. 3$8.
22.Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности // Риск. – 1999.
– № 1. – С. 41$46.
23.Павленко Ф., Якубовський М. Підвищення конкурентоспро$
можності виробництва в країнах з перехідною економікою //
Економіка України. – 1998. – № 11. – С. 42$51.
24.Пахомов Ю. М. та ін. Національні економіки в глобальному
конкурентному середовищі/ Ю. М. Пахомов, Д. Г. Лук'яненко,
Б. В. Губський. – К.: Україна, 1997.
25.Петрик О., Куріленко С. Індикатори конкурентоспроможності
// Вісник Національного Банку України. – 1998. – № 5. – С. 30$34.
26.Портер, Майкл Э. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч.пос. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495 с. – Парал. тит. англ.
27.Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред.
и с предисловием В. Д. Щетинина. – М.: Междунар. отноше$
ния, 1993.
28.Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник,
Р. Скільський. – К.: Основи, 1997.
29.Скирко Ю. И. Социально$экономические факторы формиро$
вания конкурентоспособности национальной экономики пере$
ходного периода и место МСП в этом процессе. – Днепро$
петровск, 1997.
153

30.Стратегія конкурентоспроможності // Перспективні дослід$
ження. – 1999. – № 3. – С. 49$62.
31.Щедріна Т. І. Конкурентоспроможність продукції України як
фактор економічного зростання // Економіка промисловості. –
1999. – № 1(3). – С. 90$95.
32.Caves Richard E., Jones Ronald W. World Trade and Payments. 3rd
ed. – Boston: Little, Brown and Company, 1981.
33.Porter M. Cases in Competitive Strategy. – London: Collier
Macmillan Publishers, 1983.
34.Porter M. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. –
New York: The Free Press, 1980.
35.Sraffa P. The Laws of Returns Under Competitive Conditions //
Economic Journal. – 1976. – Vol. XXXVI.

154

Згідно зі стратегією концентрації мале підприємство виділяє
сегмент ринку через унікальну пропозицію, контролюючи витрати,
і концентрує зусилля на одному або двох ключових товарах, які при&
значені для певної групи споживачів. Підприємство також створює
високу репутацію при обслуговуванні цільового ринку, який може
або не мати конкуруючої пропозиції, або не задовольнятися діяль&
ністю конкурентів. Підприємство забезпечує собі міцну ринкову
позицію в обраному сегменті, оскільки будує свою маркетингову
діяльність на конкретних вимогах споживачів, маючи відомості
про їх запити, уподобання, прихильність. Рентабельної діяльності
при цьому вдається досягнути через специфічну цінову політику і
вузьку спеціалізацію.
Мета стратегії концентрації – найкраще обслуговування
конкретної цільової групи. Стратегія грунтується на припущенні,
що підприємство, концентруючи свої ресурси і зусилля, спро&
можне досягти вузької стратегічної мети ефективніше, ніж конку&
ренти, зусилля яких розпорошуються. Підприємство, крім того,
може отримувати прибутки у своїй галузі вище середнього рівня і
бути захищеним відносно таких чинників конкуренції як анало&
гічні товари і товари&замінники високою прихильністю споживачів.
Отже, перевагами стратегії фокусування є можливість одержання
прибутку при незначній частці ринку та успішна діяльність при
незначних фінансових ресурсах.

3.3. Стратегії розвитку малого підприємства

Достатньо поширеною моделлю, яка використовується для
розробки стратегії маркетингу, є модель І. Ансофа «товар&ринок».
Згідно з цією моделлю в залежності від новизни ринку і товару
розрізняють маркетингові стратегії розширення ринкової актив&
ності підприємства (рис. 4.1).
Перший варіант – стратегія глибокого проникнення на ринок
припускає незначний обсяг розширення діяльності фірми в умо&
вах, коли відомий і добре освоєний продукт продається в межах
незмінного існуючого ринку. У цьому випадку передбачається
скорочення витрат виробництва й обігу, активізація рекламної
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діяльності, зміна цінової політики і, як наслідок, збільшення час
тоти й обсягу споживання продукту, виявлення нових засобів його
застосування, розширення комплексу супутніх послуг.

Рисунок 4.1. Модель І. Ансофа
Другий варіант – стратегія розвитку ринку передбачає активі
зацію діяльності фірми, головним чином, за рахунок освоєння
нових ринків збуту або нових сегментів ринку як у своїй країні, так
і за кордоном. Провадиться постійний пошук нових груп покупців
на різноманітних територіальних ринках, які потребують товар.
Третій варіант – стратегія розвитку продукту наголошує на
активізації діяльності фірми за рахунок інноваційної товарної
політики в межах старого відомого ринку збуту за допомогою
вдосконалення, модернізації виробленого продукту, поліпшення
його споживчих властивостей, розширення асортименту, створення
нових моделей і видів продукту.
Четвертий варіант – стратегія диверсифікації виступає як
активна експансія. Ця стратегія є найбільш динамічною і склад
ною лінією поведінки фірми, оскільки потребує значних зусиль з
боку керівництва і персоналу, а також істотного збільшення
обсягів фінансових ресурсів для реалізації. Вона веде до пошуку
нових ринків у нових регіонах, де є попит на нові види продуктів.
Вказані стратегії є неоднозначними відносно ризиків ведення
маркетингової діяльності та обсягів масштабності ресурсної бази.
Так, стратегія глибокого проникнення на ринок потребує збіль
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шення ресурсної бази, адекватного обсягу розширення діяльності
фірми, і має вірогідність успіху приблизно 50 відсотків, стратегія
розвитку ринку – 4&кратного збільшення ресурсної бази та вірогід&
ність успіху – 33 відсотки, стратегія розвитку продукту – 8&кратне
збільшення ресурсної бази та 20 відсоткову вірогідність успіху,
стратегія диверсіфікації потребує 12&ти – 16&тикратного зростання
ресурсної бази та 5 відсоткову вірогідність успіху. Враховуючи дина&
міку ресурсної бази та ризики, можна з впевненістю стверджувати,
що рекомендованою стратегією розширення ринкової активності
малого підприємства є, в першу чергу, стратегія глибокого проник&
нення на ринок, а при формування відповідних ринкових умов і
внутрішніх можливостей – стратегія розширення ринку. Звичайно,
при подальшому розвитку підприємства не виключається і стра&
тегія розвитку продукту.
3.4. Конкурентні стратегії

Важливою складовою маркетингу є розробка конкурентної
стратегії. Метою одержання конкурентних переваг є мирне спів&
існування з конкурентами, але на певних умовах. Для лідера ринку
це означає визнання конкурентами його лідируючого положення на
ринку. Для претендентів на лідерство це означає зміцнення своєї
позиції в умовах домінування на ринку іншої фірми або навіть усу&
нення цієї фірми з позицій лідера. Якщо фірма затвердилася в ніші,
це означає, що їй дали спокій і дозволили одержувати прибуток у
визначеному сегменті ринку. Якщо лідерство на наших умовах не
досягнути, тоді метою одержання переваг у конкуренції є виживання.
Всі конкурентні стратегії можна поділити на три групи: стра&
тегії лідера ринку; стратегії претендента і послідовника; стратегії
ухиляння від конкуренції. Вважаємо за доцільне зупинитись саме
на стратегіях ухиляння від конкуренції, оскільки, на нашу думку,
саме такі стратегії притаманні малим підприємствам.
Багато компаній намагаються дістати прибутку, уникаючи
конкуренції. Вони вишукують такі можливості, які перешкоджають
залученню інших компаній та дозволяють їм працювати в ніші і
одержувати прибуток, поки не з'явиться більш сильний конкурент.
Активною стратегією ухиляння від конкуренції є стратегія рин&
кової ніші.
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Стратегія ніші передбачає пошук ринків, що занадто спеціалі&
зовані або занадто малі, щоб залучити лідерів. Процес пошуку ніші
визначається як вибір обмеженої за масштабами сфери діяльності
малого підприємства з окресленою групою споживачів, потреби
якої найбільше відповідають конкурентним перевагам підприємс&
тва. Ніша трактується як вид діяльності, який спеціально призна&
чено для специфічних індивідуальних вимог. Сенс вибору ніші
полягає в максимальному використанні існуючих переваг підприєм&
ства і униканню конкурентної боротьби. Якщо мале підприємство
зайняло нішу ринку, для інших «не залишається місця», оскільки
конкуренція стає безглуздою внаслідок того, що фінансові резуль&
тати діяльності не покривають витрат.

3.5. Контрольні питання

1. Чому важливо визначити стратегію маркетингу підприємства?
2. Розкрийте сутність базових стратегій маркетингу.
3. Які з базових стратегій є доцільною для малого підприємства?
4. Яку модель можливо використати для розробки маркетин&
гової стратегії розвитку малого підприємства?
5. Що означає стратегія «ніші»?

3.6. Завдання для підприємця

1. Сформулюйте місію вашого підприємства з орієнтацією на
потреби та трансформуйте її у конкретні цілі.
2. Визначте базову стратегію маркетингу для вашого підпри&
ємства.
3. Проаналізуйте реальні можливості подальшого розвитку
вашого підприємства та оберіть найбільш доцільну маркетингову
стратегію розвитку.
4. Окресліть можливі риси маркетингової конкурентної стратегії,
яку найбільш доцільно використати.
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Тема 4. ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Задачі вивчення теми:
1) пояснити сутність товару;
2) розглянути класифікацію товарів;
3) розкрити сутність цінової політики малого підприємства;
4) визначити зміст нецінової конкуренції;
5) зрозуміти збутову політику малого підприємства;
6) навести переваги прямого маркетингу малого підприємства.

4.1. Товар, товарна політика підприємства

Розробка стратегії маркетингу передбачає у подальшому її кон&
кретизацію у визначених маркетингових заходах, які у сукупності
формують комплекс маркетингу. Насамперед – це товар, який від&
повідає потребам цільового ринку, приваблива для покупця ціна
товару, наявність товару у торговій мережі та інформування ринку
про товарну пропозицію виробника і умови придбання товару.
Формуючи свою товарну пропозицію, підприємець повинен
обов'язково виконати дві умови, а саме задовольнити потреби
цільового ринку і досягнути успіху в підприємницькій діяльності,
тобто одержати прибуток.
Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу,
що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар.
Виважена і послідовна товарна політика виробника закладає
підвалини його ринкового успіху.
Термін товарна політика достатньо широкий і охоплює різні
аспекти роботи з товаром. Це і формування товарного асортименту,
модифікація існуючих виробів, зняття з виробництва застарілих
моделей, розроблення і запуск у виробництво нових товарів, забез&
печення належного рівня їх якості і конкурентоспроможності.
Важливе значення має створення привабливої упаковки товару,
використання штрих&коду, розроблення ефектної товарної марки,
її офіційна реєстрація. Підкріплює позиції товару організація сер&
вісу, надані фірмою гарантії, умови поставки тощо. Все це в комп&
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лексі і становить сутність маркетингової товарної політики, спря&
мованої на максимальне задоволення потреб цільових споживачів.
Товар – це складне поняття, що включає сукупність багатьох
властивостей, головними серед яких є споживчі властивості, тобто
спроможність товару задовольняти потреби.
З погляду маркетингу головне призначення товару – рішення
тих або інших проблем споживача: людина купує, щоб позбутися
проблеми й одержує задоволення тому, що її більше не існує. За це
вона готова сплачувати гроші. Споживач оцінює товар, співстав&
ляючи принесену їм користь і витрати на його придбання. Оцінка
спроможності товару вирішувати проблеми залежить не тільки (а
часто і не стільки) від його об'єктивних технічних, конструктивних,
фізико&хімічних та інших характеристик, але і від психологічного
процесу переробки інформації про товар, від його сприйняття.
Синтез сприйняття товару і супроводжуючої товар інформації
доповнюється суб'єктивним досвідом і системою цінностей, при&
зводить до створення у свідомості споживачів певних уявлень про
товар, які можна охарактеризувати як очікувану спроможність
товару вирішувати проблеми споживача.
Товар – центральна ланка маркетингу. Ціна, розподіл і комуні&
кація грунтуються на особливостях товару. Нові або поліпшені
товари, позитивно оцінені покупцем, забезпечують підприємству
на якийсь час перевагу перед конкурентами.
Сьогодні товар – це дещо більше, ніж набір матеріальних
характеристик. Споживачі все більше схильні розглядати товари як
складний набір вигод, які задовольняють їх потребу. Тому ланцюг
«потреба – задум – реальне виконання – підкріплення» – створює
той самий набір вигод, якого і потребує споживач. Конкуренція
сьогодні здійснюється саме на цьому рівні – на рівні вигод, на
рівні підкріплення товару.

4.2. Класифікація товарів

Перш ніж розробляти товарну політику, підприємству необ&
хідно визначити маркетингові особливості своїх товарів. В цьому
підприємцю допоможе класифікація товарів.
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Існують різноманітні класифікації товарів.
Одна з найбільш поширених класифікацій – по цілі засто*
сування.
По цілі застосування товари діляться на споживчі товари, ціль
застосування яких – кінцеве споживання, і товари виробничого
призначення або промислові товари, ціль застосування яких – вико&
ристання у виробничому процесі для виробництва інших товарів і
послуг.
Стосовно споживчих товарів і товарів виробничого призна&
чення використовують специфічні інструменти маркетингу.
Характер споживання цих товарів буде різноманітним, купівля
визначається різними потребами і мотивами. Придбання спожив&
чого товару – особиста воля і бажання, виробничого – колегіальне
рішення; більше усього цінується надійність постачальника, менше
значення надається цінам.
Розподіл, комунікація, цінова політика, коло споживачів – усе
це буде різним, специфічним.
Споживчі товари класифікуються по&різному.
Перша класифікація заснована на характері споживання. При
цьому виділяють три категорії товарів:
– товари короткострокового користування, які використову&
ються один або декілька разів;
– товари тривалого користування, які використовуються
багатократно;
– послуги – дії, що приносять споживачу корисний результат
і задоволення.
Для цих груп товарів також будуть використовуватися специ&
фічні інструменти маркетингу. Придбання виробів короткостроко&
вого користування і послуг супроводжується частими контактами
покупця і продавця. При цьому, якщо покупець задоволений, фор&
мується прихильність до марки, фірми. При гарній організації това&
роруху і якості, яка задовольняє покупців, феномен прихильності
виникає досить швидко. Щодо виробів тривалого користування
досягнення прихильності потребує значно більших зусиль як в орга&
нізації продажу, так і у формуванні схильності до торгової марки.
Друга класифікація заснована на поведінці споживача, його
звичках у споживанні.
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Виділяють чотири категорії товарів:
– товари повсякденного попиту – це товари, які споживачі
купують часто, не задумуючись і з мінімальними зусиллями на їхнє
порівняння між собою. При цьому поведінка споживача звичайна,
тобто він здійснює рутинний процес купівлі;
– товари ретельного вибору – це ті товари, при покупці яких
споживачі порівнюють їх якість, ціну, зовнішнє оформлення з
аналогічними товарами. Споживачі готові витратити час на порів&
няння, прикладають зусилля по пошуку таких товарів, поки не
знаходить те, що найбільше влаштовує. Йдеться, насамперед, про
товари середнього рівня ризику для споживача;
– престижні товари або товари особливого попиту – це товари,
які або дійсно мають унікальні характеристики, або є фірмовими
товарами чи здаються такими. Споживач готовий витратити масу
часу і зусиль для пошуку, ніколи не порівнюючи їх з іншими това&
рами. Це товари класу люкс;
– товари пасивного попиту – це товари, про існування яких
споживач знає, але купує неохоче. Продавець повинен прикласти
зусилля для реалізації цих товарів.
Товари виробничого призначення класифікуються в залежності від
ступеню їхньої участі в процесі виробництва. Умовно товари вироб&
ничого призначення можна поділити на три групи: сировина та
матеріали; основне та допоміжне обладнання; допоміжні матеріали
та послуги.
Мале підприємство може пропонувати своєму цільовому ринку
як товари, так і послуги. Можливим є чотири варіанти пропозиції
«товар&послуга»:
Перший варіант – пропонується тільки товар, тобто мале під&
приємство пропонує товар без будь&яких супроводжуючих послуг.
Другий варіант – мале підприємство пропонує товар і здійснює
при цьому відповідні послуги. Такий варіант використовується у
випадку достатньо технічно складних товарів і дозволяє створити
конкурентноспроможну пропозицію.
Третій варіант – пропонується послуга і відповідний рівню
цієї послуги товар, що у комплексі також посилює конкуренто&
спроможність пропозиції.
Четвертий варіант – пропонується тільки послуга, яка ефек&
тивно споживається без товарного супроводження.
180

Слід наголосити, що на товарну пропозицію малого підпри&
ємства, крім потреб цільового ринку, суттєво впливають такі
чинники, як зміни на ринку, діяльність конкурентів та виробничі
можливості самого підприємства.
Для ідентифікації своєї пропозиції цільовою групою спожи&
вачів та ефективного інформування ринку підприємець викорис&
товує товарну марку, яка дозволяє виділити товар у сукупності
товарної пропозиції. Товарна марка посилює конкурентоспромож&
ність пропозиції з огляду її важливості як для виробника, так і для
покупців. Важливість товарної марки для виробника визначається:
по&перше, формуванням подальшоїї збутової і рекламної політики;
по&друге, захистом власника марки від фальсифікації; по&третє,
можливістю встановлення більш високої продажної ціни. Спожи&
вач, в свою чергу, по&перше, має можливість швидко ідентифіку&
вати конкретний марочний товар, по&друге, одночасно з товаром
він одержує опосередковану гарантію якості і кількості, по&третє,
марочне ім’я опосередковано інформує про виробника товару.
Крім товарної марки, пропозиція товару доповнюється відпо&
відною упаковкою та, при необхідності, гарантіями виробника або
фірмовим сервісом.

4.3. Цінова політика малого підприємства

Виважена цінова політика здійснює значний вплив на ринко&
вий успіх підприємства, оскільки ціна є чинником, що формує
прибуток підприємства.
Ціна виконує дві основні функції, а саме: дозволяє компен&
сувати витрати підприємства на виробництво і продаж товару та
визначає прибутковість продажів.
Щоб правильно встановити ціну, необхідно враховувати низку
як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, які на неї впливають,.
Внутрішні чинники включають такі як: маркетингові цілі
підприємства; стратегію маркетингового комплексу; витрати
виробника; організацію діяльності.
Зовнішні чинники ціноутворення включають: стан ринку і
попиту; державне регулювання цін; канали розподілу; споживачів;
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конкуренцію і інші чинники маркетингового середовища, а саме
економічні умови, інфляцію, процентні ставки тощо.
Базову ціну можна встановити, обравши одну з трьох страте*
гій ціноутворення – ціну, яка базується на витратах; ціну, яка
базується на попиті; ціну, яка базується на конкуренції. Слід від&
значити, що на практиці підприємець визначає ціну з урахуванням
як витрат, так і попиту, а також конкуренції. Більш поширеною в
умовах українського рину все ще є орієнтація на витрати.
Підприємцю важливо розуміти різницю між уявленням
споживача про ціну і його власним переконанням. Для виробника
ціна – це, перш за все, витрати підприємства та його прибуток.
Для покупця ціна – це інформація про товар, його якість, рівень
сервісу, а також – це параметр, за яким можливим є порівняння
конкуруючих на ринку товарів. Тобто, покупець розглядає ціну з
точки зору доступності товару, кількості і якості благ, які можна
придбати, ступеню задоволення своїх потреб.
При ціновій конкуренції на ринку підприємцю необхідно
гнучко реагувати на будь&які цінові зміни конкурентів, дуже
уважно відслідковувати дії конкурентів. Цінова конкуренція з
великими компаніями є достатньо ризикованою для малого
підприємства, оскільки крупний конкурент завжди має більше
можливостей встановити більш низьку ціну і зробити свій товар
конкурентноспроможним при прямому порівнянні товарів&
конкурентів.

4.4. Нецінова конкуренція

Більш сприятливою для малого підприємства є нецінова
конкуренція, яка дає більше шансів закріпитися і втриматися на
ринку. Підприємець повинен зробити ставку на відмінні особ&
ливості своєї товарної пропозиції, а саме: характеристики і якість
товару, товарну марку, упаковку, супроводжуючі послуги або інші
елементи, які у сукупності дозволяють споживачу відрізнити саме
цю товарну пропозицію від інших. Якщо підприємець до того ж
зуміє повідомити цільову групу про переваги своєї пропозиції та
переконати в необхідності придбання товару – успіх забезпечено.
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Підприємець, знаючи психологію цінової поведінки спожи&
вача, може достатньо успішно формувати власну цінову політику.
Споживач при купівлі товару намагається максимізувати співвід&
ношення «вигоди – витрати (ціна)». Але в реальному житті спожи&
вач не завжди має повну інформацію про альтернативи витрачання
своїх грошей і спирається на ті уривчасті дані, які є доступними.
Тому на практиці існує ефект уявлень про наявність товарів&
замінників. Це означає, що зіставлення альтернатив споживання
виливається в прийняття рішень на основі індивідуальних уявлень
про наявність товарів&замінників і їх ціни.
Чим менше інформований покупець на даному ринку, чим
менше його досвід покупок, чим менше він ознайомлений із кон&
куруючими продавцями, їх товарами, цінами і системою знижок,
тим менш ефективні рішення він приймає і тим більшу ціну спла&
чує в результаті.
Управління цінами за допомогою умілого використання
суб'єктивності оцінок покупцями запропонованого товару потребує
якомога більшого обмеження для останніх можливості виявити
аналоги і провести більш обгрунтоване зіставлення споживчих
характеристик і цін. Такий ефект використовують комівояжери,
організації продажу по телефону, телемаркетинг.
Чутливість покупця до рівня цін набуває особливої форми в
умовах розвиненого ринку, коли для задоволення однієї і тієї ж
потреби пропонується багато різноманітних марок товарів. Ніхто з
покупців, навіть самих допитливих, не займається створенням
власної бази даних про всі товари та їхні ціни.
Замість цього відбувається формування певного загального
уявлення про середньоринкову ціну байдужності.
Іноді покупці дійсно добре інформовані про характеристики
товарів і їх ціни. Але навіть такими покупцями теж можна управ&
ляти, а чутливість до ціни дещо послабити.
Найважливішим чинником, який дозволяє управляти чутли&
вістю до рівня ціни, є заходи, засновані на ефекті унікальності або
можливості створення в покупця відчуття неправомірності яких&
небудь порівнянь, тому що запропонований товар «унікальний».
Якщо мале підприємство побудує таку цінову політику успішно, то
покупець позбавляється орієнтира у вигляді ціни байдужності, а
його чутливість до рівня ціни суттєво знижується.
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Саме тому багато фірм, що діють на ринках із множиною
товарів&замінників, змушені витрачати кошти на надання своїм
продуктам таких унікальних властивостей, завдяки яким вони б
вийшли з ряду аналогів. Якщо це вдасться зробити, результат
виправдовує усі витрати.
Звичайно, саме по собі надання продукту рис унікальності не
вирішує проблеми, необхідно, по&перше, проінформувати ринок
про унікальність, а, по&друге, переконати покупців у тому, що ця
унікальність дозволяє йому досягти нової якості в споживанні.
На практиці особливості і переваги товару можна оцінити
тільки після придбання і використання. У цьому випадку непев&
ність в одержанні бажаного результату також знижує чутливість
покупців до рівня ціни товару. У цій і схожих ситуаціях покупець
вважає за краще не ризикувати, і навіть може переплачувати за
добре відомий і перевірений товар. Отже, перевагу мають марочні
товари, тобто ті, що мають постійну якість, кількість, незмінну
упаковку, які добре відомі споживачам.
Більш того, чим більше розвинений ринок, тим більше спо&
собів у підприємця позбавити покупця можливості порівнювати
навіть ціни аналогічних продуктів (різноманітні упаковки, розфа&
совки, місця продажів, супутні послуги). І хоча конкуруючі товари
можуть бути не гірше, а навіть краще, покупці не купують їх, тому
що в них вже є докази цінності добре відомого товару.
Для промислових товарів цей ефект виражається в тому, що
перевага віддається добре знайомим перевіреним постачальникам
з перевіреними характеристиками товарів і з відомими характе&
ристиками самих постачальників.
Іноді ціна товару стає сигналом його якості. Це можливо в
таких випадках, коли пропонуються іміджеві товари, ексклюзивні
товари, товари без характеристик якості (послуги). Для цих товарів
характерним є те, що покупець сприймає ціну як сигнал про рівень
якості, і чим більш він у цьому упевнений, тим менше дошкульний
він до ціни. Підвищення ціни для таких товарів іноді навіть збіль&
шує корисність товарів і послуг за рахунок обмеження кількості
бажаючих одержати такий товар. Іноді продуцент свідомо обмежує
кількість бажаючих одержати продукт чи послугу шляхом підви&
щення його ціни. Це дає можливість забезпечити невеличкому
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колу клієнтів сервіс високого рівня, що в очах покупців виправдує
високу ціну.
Товари без характеристик якості – це послуги, властивості
яких не можна оцінити до одержання послуги, бо немає ніякої,
інколи навіть непрямої інформації про споживчі властивості
товару або послуги. У цьому випадку покупець часто діє за прин&
ципом «висока ціна – висока якість», отже дещо більш висока ціна
сприймається як непряме свідчення високої якості.

4.5. Збутова політика малого підприємства

Збутова (дистрибутивна, розподільча) політика має своєю метою
розробку комплексу практичних заходів по вибору або створенню,
а також використанню існуючих каналів збуту в межах цільового
ринку. При цьому обов'язково враховуються стратегічні орієнтири
діяльності малого підприємства, вимоги і інтереси споживачів,
збутова діяльність конкурентів, стан ринку, вплив маркетингового
середовища, наявність ресурсної бази.
Важливість формування ефективної системи збуту визнача&
ється впливом збуту на маркетинговий комплекс, динаміку обсягів
продажу, витрати і прибуток малого підприємства. Чітко організована
система збуту може суттєво посилити його конкурентну позицію.
При формуванні системи збуту враховується велика кількість
різноманітних чинників. Головними з них є: тип і особливості товару;
особливості самого підприємства (ресурси, персонал, досвід збуту);
характеристики цільового ринку; конкурентна ситуація; наявні
канали розподілу; нормативно&правова база збутової діяльності.
Вивчивши і проаналізувавши вказану інформацію, підпри&
ємець приймає рішення про параметри збуту, а саме: який канал
розподілу буде задіяний або створений, які потужності збутовиків
потрібні, як будувати взаємовідносини з посередниками, якою
буде інтенсивність завантаження збутовиків, як забезпечити
раціональне використання системи збуту. Звичайно, пакет збуто&
вих рішень суттєво залежить від того прямі чи опосередковані
канали розподілу будуть використані, і чи формує підприємство
оптову мережу або роздрібну.
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Мале підприємство може збувати свої товари через посеред&
ників, перевага яким надається внаслідок таких причин, як обме&
женість ресурсів, обмеженість асортименту пропозиції, більш висока
рентабельність виробництва, спеціалізація малого підприємства або
більш вдала збутова діяльність посередника внаслідок спеціалізації.
Формуючи збутову мережу, малому підприємству доцільно орі&
єнтуватися на селективну і ексклюзивну системи збуту. Створюючи
селективну (вибіркову) систему збуту, підприємець використовує
не всіх посередників, яких можливо було б залучити, обмежуючи їх
кількість певними вимогами, такими як: розмір торгової фірми;
якість послуг; технічна компетентність; оснащеність збутовика.
При цьому свідомо обмежується доступність товару з огляду
на потреби цільового ринку та витрати розподілу, і ставиться мета
домогтися від посередників більш ефективного співробітництва.
Крайнім випадком вибіркового збуту є ексклюзивний збут.
Надзвичайно обмежена кількість посередників одержує право
продавати дану марку на визначеній території. Така угода може
передбачати відмову від продажу конкуруючих марок тієї ж
товарної категорії. Ексклюзивний розподіл використовується у тих
випадках, коли виготовлювач хоче диференціювати свій товар від
товарів&конкурентів, проводячи політику високої якості, престиж&
ності або гарного обслуговування.

4.6. Прямий маркетинг

Існує також можливість здійснення прямого маркетингу, вико&
ристовуючи власних агентів, каталоги, пошту і телебачення та
Інтернет. Із впровадженням сучасних технологій баз даних, а також
нових мультимедійних комп'ютерів, модемів, факсів, електронної
пошти і інтерактивних послуг можливі все більш витончені методи
прямого маркетингу. Перевагою прямого маркетингу є більш
ефективний механізм індивідуального спілкування з покупцем,
що сприяє побудові довгострокових взаємовідносин.
Сьогодні низка чинників сприяє подальшому розвитку і зрос&
танню прямого маркетингу, обумовлюючи його використання саме
малим бізнесом. Перш за все, це зростаюча товарна насиченість
186

сучасних ринків, перехід від масового виробництва однотипних
товарів до виробництва «на замовлення», зростаюча сегментація
ринків і гіперсегментація. Таке «подрібнення» ринків призводить
до утворення численних ринкових ніш з різноманітними наборами
купівельних вимог. А саме ринкові ніші, як ми вже наголошували,
є практично ідеальною бізнесовою сферою прикладання зусиль
малими підприємствами. Прямий маркетинг доповнює базову і
конкурентну стратегії малого підприємства і дозволяє в збутовій
політиці і політиці просування зосереджуватись на ринкових
нішах, пропонуючи пропозицію, яка найкраще задовольняє кон&
кретні запити цільових споживачів. Прямий маркетинг дозволяє
загалом побудувати логічний комплекс маркетингу, головним
змістом якого є взаємовідповідність і взаємозалежність товару,
ціни, збуту і просування з цільовою направленістю, визначеною
стратегіями маркетингу.
Подальша комп’ютерізація споживацької аудиторії і корпора&
тивних клієнтів, зменшення вартості Інтернет&послуг, їх зростаюча
доступність сприяють розповсюдженню прямого маркетингу, який
здійснюється в інтерактивному режимі. Для малого підприємства
вже доступні комп'ютер та модем, створення Інтернет&сторінки та
спілкування з покупцями в діалоговому інтерактивному режимі.
Сучасні інтерактивні технології продажу стають менш витратними
і, як наслідок, більш економічними та ефективними методами
продажу товарів значній кількості постійних і потенційних
покупців. Сучасна концепція інтерактивних продаж реалізує ідею
поступової трансформації масового маркетингу у персоніфіко&
ваний маркетинг, який базується на індивідуалізованому підході
до споживача. Персоніфікований маркетинг повною мірою може
реалізуватись саме малим бізнесом, оскільки малі підприємства
мають обмежено коло споживачів. Знаючи особливості і потреби
окремих покупців, мале підприємство може відповідним чином
змінити свою пропозицію, повідомлення про товар, способи
доставки і системи оплати з тим, щоб максимально збільшити
споживацьку цінність товару і задовольнити кожного клієнта.
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