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Стаття узагальнює поняття «конкурентоздатність» стосовно підприємств малого бізнесу з урахуванням 
специфіки розвитку нашого підприємництва та досвіду підтримки підприємців “Western NIS Enterprise Fund” 
(WNISEF), що є американським фондом підтримки підприємництва в Україні. Малі підприємства, які отриму-
ють кредит від фонду, обов’язково впроваджують найсучасніші західні та вітчизняні методи ведення бізнесу, 
прозорі та ефективні стандарти корпоративного управління.
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Статья обобщает понятие «конкурентоспособность» относительно предприятий малого бизнеса с уче-
том специфики развития нашего предпринимательства и опыта поддержки предпринимателей “Western NIS 
Enterprise Fund” (WNISEF), который является американским фондом поддержки предпринимательства в 
Украине. Малые предприятия, которые получают кредит от фонда, обязательно внедряют самые современ-
ные западные и отечественные методы ведения бизнеса, прозрачные и эффективные стандарты корпора-
тивного управления.
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The article generalizes the possibility competition as conception for small business enterprises with special small 
business enterprising, development and experience of Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) support – American 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Малий бізнес, як зазначають П.І. Гай-
дуцький, С.М. Демченко та інші українські 
вчені [1, с. 27], – це найчисленніша категорія 
суб’єктів господарювання, де найбільш повно 
поєднуються приватна власність та кінцеві 
результати економічної діяльності. В ринко-
вій економіці сектор малого бізнесу утворю-
ється надзвичайно розгалуженою мережею 
підприємств, які діють переважно на місцевих 
ринках та безпосередньо пов’язані з масо-
вим споживачем товарів і послуг, постійними 
та потенційними клієнтами з різних соціаль-
них прошарків населення. В організаційно-

економічному аспекті невеликі розміри таких 
підприємств, їх технологічна, виробнича та 
управлінська гнучкість дають можливість чут-
ливо та своєчасно реагувати на кон’юнктуру 
ринку, що постійно змінюється. Проте малий 
бізнес характеризується також особливим 
соціально-економічним виміром. Загалом 
стан та суспільні параметри малого бізнесу 
значною мірою визначають соціально-еконо-
мічний та політичний рівень розвитку будь-
якої країни. Згідно з даними ООН у світовій 
господарській системі малі та середні підпри-
ємства є роботодавцями для майже половини 
трудового населення світу, обсяг їх виробни-
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цтва в окремих країнах досягає 1/3–2/3 наці-
онального продукту. Крім того, малий бізнес 
динамічніше створює нові робочі місця. Так, 
у США на рубожі нового тисячоліття малим 
бізнесом продукувалося більше 51% ВВП, а 
впродовж 1990–1995 років ним було створено 
понад 76% усіх нових робочих місць, близько 
половини з яких – фірмами з кількістю зайня-
тих менше 20 осіб. На новостворені малі під-
приємства припадала третина загальної кіль-
кості нових робочих місць [2, с. 13].

Специфіка українського малого бізнесу 
полягає в тому, що з кадрової точки зору він 
«укомплектований» надзвичайно добротним 
людським матеріалом, часто це – високоосві-
чені спеціалісти з досвідом роботи в різнома-
нітних галузях економіки. Найголовнішим є їх 
здатність та бажання швидко й компетентно 
освоювати нове, необхідне у справі. Іншою 
особливістю є майже повна відсутність «робо-
тодавців», тобто великих корпорацій, фірм 
середнього бізнесу, тому переважно конкурен-
тоздатність малих підприємств обмежується 
можливостями доступу до фінансових пото-
ків, при цьому інтелектуальний та практич-
ний потенціал підприємців продовжує зали-
шатись високим. Десятки тисяч малих фірм 
отримують вигідні та постійні замовлення від 
гігантів індустрії та держави, яка виступає 
замовником та споживачем продукції малого 
бізнесу. Наприклад, у США у 1999–2000 роках 
придбання відповідних товарів та послуг 
малого бізнесу становило понад 23% загаль-
ного бюджету федеральних закупок лише за 
основними контрактами. З урахуванням суб-
контрактації ця частка наближалась до 40% 
[1, с. 126].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Узагальнення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду (праці Дж. Веллінгтона [3], В.І. Сав-
чука, Д.А. Коржа [4] та інших науковців) дає 
змогу зробити висновок, що об’єктом управ-
ління конкурентоздатністю є, зокрема, еконо-
мічні процеси, під час здійснення яких форму-
ються конкурентні переваги підприємницької 
структури, а суб’єктом – система конкурентоз-
датності як інструмент управління нею.

Малий бізнес щодо фінансової діяльності 
та інших напрямів досліджують П.І. Гайдуць-
кий, С.М. Демченко [1], Дж. Стонер, Е. Долан 
[2], В.С. Пономаренко [5], Т.Д. Косова, 
В.О. Лук’яненко [6], М.І. Крупка [7], С.О. Кли-
менко [8] та інші вітчизняні й зарубіжні вчені.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Малий бізнес обмеже-
ний у фінансових ресурсах, що є головною 

проблемою наших підприємців. Сьогодні в 
Україні практично відсутні успішні приклади 
фінансування малих підприємств через великі 
ризики подібного фінансування. При цьому 
конкурентоздатність малих підприємств може 
зрости, якщо спростити їх фінансування. 
Через особливості розбудови малого бізнесу 
доступ до ресурсів має вирішальне значення 
для його конкурентоздатності.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
ефективних принципів фінансової діяльності 
підприємств малого бізнесу для зростання 
його конкурентоздатності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Малий бізнес є економічно визна-
чальним сектором сучасної ринкової 
економіки. Рівень його розвитку та стан кон-
курентоздатності є важливими показниками 
соціально-економічної та політичної стабіль-
ності, можливостей суспільства протистояти 
внутрішнім та зовнішнім потрясінням. Якщо 
економічний потенціал будь-якої розвинутої 
країни визначається фінансовою та виробни-
чою потужністю великих корпорацій, то осно-
вним чинником збалансування всього спектру 
суспільних відносин, усунення економічних 
диспропорцій та деформацій, формування 
ефективного конкурентного середовища у 
світі, як вважають українські вчені [1, с. 51], 
є малий бізнес як наймасовіша, найбільш 
динамічна й гнучка форма ділового життя. 
Саме завдяки йому відбувається структури-
зація ринків, забезпечується еластичність 
попиту та пропозиції, мобілізується та відтво-
рюється основна маса національних ресур-
сів, які через складну систему корпоративних 
зв’язків живлять середній та великий бізнес.

Особливістю малих підприємств є те, що 
їх розміри дають змогу оперативним чином 
приймати та доводити до логічного завер-
шення управлінські рішення, на відміну від 
складної багаторівневої ієрархії менедж-
менту великих корпорацій. Саме тому еконо-
міка зі значною часткою малих підприємств 
динамічним та еластичним чином реагує на 
несприятливі внутрішні та зовнішні впливи. 
Йдеться про мобільність, гнучкість, раціо-
нальну організаційну структуру малих під-
приємств, простоту та ефективність управ-
ління підприємством, здатність швидко 
пристосовуватися до змін споживчого 
попиту, оперативне освоєння виробництва 
нової продукції, тобто все, що обумовлює 
конкурентоздатність малого бізнесу порів-
няно із середнім та великим бізнесом.
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До основних функцій малого підприємни-
цтва належать створення додаткових робо-
чих місць, вирішення проблем самозайня-
тості, бідності й вирівнювання майнової та 
соціальної диференціації більшості насе-
лення; формування середнього класу, тобто 
прошарку населення, який реально забез-
печує стабільний розвиток економіки та сус-
пільства загалом; усунення диспропорцій на 
товарних ринках шляхом швидкого реагу-
вання на зміни кон’юнктури ринку, насичення 
споживчого ринку товарами та послугами; 
розвиток регіонального та місцевого госпо-
дарства й ринків з орієнтацією на національні 
інтереси; формування суттєвої частки дохо-
дів місцевих бюджетів; підтримання ефектив-
ного конкурентного середовища, обмеження 
монополізму великих підприємств; активіза-
ція інноваційних процесів, оперативне впро-
вадження досягнень науково-технічного про-
гресу [1, с. 54].

Сьогодні склалось так, що використову-
ється методологія аналізу конкурентоспро-
можності, спрямована на дослідження вну-
трішніх ринково-конкурентних процесів та 
механізмів досягнення переваг у закритих 
ринкових структурах. При цьому не врахову-
ється, що підприємство – це система з різно-
манітними характеристиками, однією з яких 
є конкурентоздатність, тобто спроможність 
економічного суб’єкта діяти в умовах конку-
ренції. Вважається, що конкурентоздатність 
стосується лише діючих учасників ринку. Про-
блема, що постає перед кожним з них, є про-
блемою збереження його як суб’єкта ринку, а 
засобом її розв’язання є раціоналізація рин-
кової поведінки на основі ефективної стратегії 
конкуренції.

Управління конкурентоздатністю є напря-
мом менеджменту малого підприємства, 
спрямованим на формування, розвиток та 
реалізацію конкурентних переваг, а також 
забезпечення життєдіяльності малого під-
приємства у сфері економічної діяльності. 
Головним завданням управління конкурентоз-
датністю є забезпечення життєдіяльності та 
формування господарських зв’язків за будь-
яких змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищах. На наш погляд, це є можливим 
за вирішення головної проблеми українського 
малого бізнесу, а саме доступу до фінансових 
ресурсів.

У світовій практиці залежно від повноти 
циклу інноваційного процесу, механізмів гене-
рування та поширення нововведень і спеціа-
лізації національних виробників розрізняють 

такі основні моделі науково-технічної політики 
держави, як модель науково-технічного лідер-
ства, модель науково-технічної імітації (ці дві 
моделі забезпечують країнам-послідовникам 
порівняльні переваги на світових динамічних 
ринках) та модель конкуренції за отримання 
прямих іноземних інвестицій від ТНК [3, с. 46].

Законодавство України дає змогу працю-
вати в правовому полі фінансовим інститутам, 
тобто фондам підтримки підприємництва. Від-
повідний Держкомітет керує Українським фон-
дом підтримки підприємництва, діяльність 
якого майже не впливає на конкурентоздат-
ність національного малого бізнесу, відзна-
чається закритістю та відсутністю інформації 
про його фінансову діяльність з підтримки 
малого бізнесу [14, с. 55].

На противагу державному фонду, від-
крито й прозоро фінансують малий бізнес та 
надають всебічну підтримку такі установи, 
як Українсько-Німецький фонд, “Western NIS 
Enterprise Fund” (WNISEF), що є американ-
ським фондом підтримки підприємництва 
в Україні. Більшість портфельних компа-
ній “WNISEF” досягли провідних позицій на 
ринку та стали стимулюючим чинником для 
конкурентів у галузі, прикладом для малого 
бізнесу, значною мірою завдяки відданості 
фонду справі підтримки підприємництва 
в Україні. Економічні показники та резуль-
тати аналізу відповідних секторів економіки, 
отримані з авторитетних джерел за останні 
три роки, свідчать про те, що портфельні 
компанії “WNISEF” (підприємства, які отри-
мали від нього прямі інвестиції, часто допо-
внені кредитом) стабільно перевищують 
показники своїх конкурентів на ринку. Напри-
клад, «АВК» (кондитерські вироби) досягла 
зростання 45% за темпів галузі 20%, «СБК» 
(«Слобожанська Будівельна Кераміка») – 
30% за галузевих 10% [9].

Відповідність основним принципам бізнесу, 
що відомі в Україні як прозорі методи ведення 
бізнесу, допомогла забезпечити зростання 
портфельних компаній фонду та підготу-
вала їх до задоволення потреб споживачів 
ще в умовах перехідної економіки України, 
яка розвивалась швидкими темпами. Фонд є 
засновником ЗАТ «ПроКредитБанк», зареє-
строваного 28 грудня 2000 року, місією якого 
є підтримка малого бізнесу в Україні, продо-
вження напрацювань “WNISEF”. Діагносту-
ючи одне з малих підприємств, що зверну-
лося за фінансуванням, американський фонд 
визначив, що необхідно його діяльність орі-
єнтувати на розширення зв’язків із зарубіж-
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ними партнерами. Це дасть змогу за рахунок 
надходження валютних коштів поліпшити та 
стабілізувати фінансовий стан підприємства. 
“WNISEF” залучає на консультативну роботу 
з вибраними для співпраці підприємствами 
спеціалістів високого рівня з напряму діяль-
ності підприємства, людей, які нещодавно 
активно вели власний бізнес подібного про-
філя або працювали в ньому на високих 
посадах і відійшли від діяльності, збагачені 
багатолітнім досвідом та мають наміри й 
можливості добровільно й безкоштовно пере-
давати цей досвід. Разом з людським капіта-
лом високої якості, чим відзначаються наші 
підприємства малого бізнесу, подібна тактика 
виправдана та дає змогу збільшити їх конку-
рентоздатність.

Аналіз наданих малим підприємством 
фінансових розрахунків може свідчити про 
нестійкий фінансовий стан. Це означає, що 
підприємство, якщо всі кредитори одночасно 
висунуть вимогу погасити заборгованість, 
буде не в змозі розрахуватися в повному 
обсязі, зрештою, буде вимушене користува-
тися для цього іншим джерелом (менш ліквід-
ним – дебіторською заборгованістю). В цьому 
разі це був би найбільш ймовірний вихід, тому 
що кредитів підприємство не залучає (ні дов-
гострокових, ні короткострокових). Хоча під-
приємство загалом забезпечене обіговими 
коштами, проте всі вони мобілізовані в активи, 
які повільно реалізуються, та дебіторську 
заборгованість. Звернення за кредитом до 
банку може бути відхилене, тому звернення 
підприємства до “WNISEF” буде своєчасним. 
За позитивного вирішення питання можна 
отримати надійне, відносно довгострокове та 
дешеве джерело позикових коштів. Амери-
канський фонд бачить ризики фінансування 
малих підприємств в Україні, але знаходить 
можливості їх підтримувати завдяки чітко 
визначеній системі фінансових орієнтирів та 
наполегливій роботі згідно зі своїми принци-
пами. Впродовж 10 років “WNISEF” інвесту-
вав у малі та середні підприємства України, 
забезпечив зростання та здійснив їх доко-
рінну реорганізацію, в результаті чого сьогодні 
вони є лідерами ринку у відповідних галузях. 
Ці досягнення доводять, що “WNISEF” дотри-
мується філософії ведення бізнесу в Укра-
їні, згідно з якою використання прогресивних 
методів забезпечує малому підприємству 
конкурентні переваги під час роботи в ринко-
вих умовах. Завдяки міжнародним, визнаним 
принципам корпоративного управління, інвес-
тиціям в інформаційні технології, новаторству 

та навчанню малі підприємства, що є партне-
рами “WNISEF”, мають можливість досягти 
наступного рівня розвитку бізнесу та зрос-
тання свого ринкового сегменту, підвищення 
конкурентоздатності.

Висновки з цього дослідження. Необ-
хідно зазначити, що успішний розвиток країн 
з ринковою економікою зумовлюється вза-
ємодією великих, середніх та малих підпри-
ємств, оптимальним співвідношенням між 
ними. Культивується принцип кооперації 
великих та малих підприємств. Вони взаємно 
доповнюють одне одного насамперед тоді, 
коли це стосується поглиблення спеціалізації 
окремих виробництв та інновацій. Саме від 
малих підприємств часто залежать заверше-
ність виробничих циклів, фінансово-еконо-
мічні результати діяльності великих кінцевих 
виробників. Це пояснює конкурентоздатність 
малих підприємств порівняно з іншими фор-
мами бізнесових структур.

Досвід фінансування українських підпри-
ємців “Western NIS Enterprise Fund” (WNISEF), 
що є американським фондом підтримки під-
приємництва, може бути поширений задля 
зростання конкурентоздатності малого біз-
несу. Модель фінансування “WNISEF” поєд-
нує модель науково-технічної імітації (одна 
з моделей, що забезпечують країнам-послі-
довникам порівняльні переваги на світових 
динамічних ринках) та модель конкуренції 
за отримання прямих іноземних інвестицій 
від ТНК. Фінансові індикатори, що визнача-
ють можливість прямих інвестицій або кре-
диту фонду підприємцям, побудовані за зро-
зумілими та коректними параметрами, що 
спираються на світовий досвід діагностики 
фінансового стану. Обсяги кредитування 
малого бізнесу «ПроКредитБанком» (серед 
засновників є “WNISEF”) зростають. При 
цьому застосовується досвід американського 
фонду підтримки підприємництва в Україні з 
фінансування малого бізнесу. Напрацювання 
“WNISEF” потребують подальшого вдоскона-
лення та широкого застосування, особливо в 
практиці діяльності банків на території Укра-
їни, як вітчизняних, так і з іноземним капіта-
лом, що може бути предметом подальших 
досліджень. Новаторство є гарантією того, 
що малі підприємства, профінансовані фон-
дом, будуть прагнути впровадження найсу-
часніших методів ведення бізнесу, передових 
методів управління та розроблення нових 
видів продукції.

Стратегічний фокус є необхідною переду-
мовою успіху малих підприємств, що є партне-
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рами “WNISEF”. Фонд шукає таких власників 
та менеджерів малих підприємств, які мають 
спільне бачення перспектив та спільні інтер-
еси. Малі підприємства, які отримують кредит 
від фонду, обов’язково впроваджують найсу-

часніші західні та вітчизняні методи ведення 
бізнесу, прозорі та ефективні стандарти кор-
поративного управління. Вони повинні демон-
струвати своєю роботою прагнення до вдо-
сконалення в усіх аспектах своєї діяльності.
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