
Тема 9 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

ТЕОРІЇ ПРИБУТКУ 
 
 

 

Капітал боїться відсутності прибутку 

чи занадто маленького прибутку, як природа боїться 

порожнечі. Забезпечте 10%  і капітал згодний на всіляке 

застосовування, при 20% він стає жвавим, 
при 50% готовий зламати собі голову, при 100% 

він нехтує всіма законами, при 300% немає такого злочину, 

на який він не ризикнув би, навіть під страхом шибениці. 

(Т.Дж.Даннінг) 

Бізнес – це мистецтво витягати гроші 

з чужої кишені, не вдаючись до насильства. 
(Макс Амстердам) 

 
 

 

1. Сутність підприємницької діяльності та функції підприємця. 

2. Прибуток як винагорода підприємця. 
3. Теорія фірми. 

4. Фірма як організаційна форма підприємництва. Види фірм. 
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Дана тема  закінчує  аналіз  окремих  чинників  виробництва. 

Підприємницькі здібності, які є невід’ємним атрибутом ринкової 

економіки, в марксистській політекономії взагалі не розглядалися. 

Окремі  питання,  що  висвітлюються  у  цій  темі,  у  подальшому 

будуть більш докладно вивчатися у курсі “Економіка 
підприємства”. 
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1. СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМЦЯ 
 

 

Історія підприємства сягає своїм корінням глибини століть. В 

античні часи  підприємницька  діяльність вважалась  чимось 
принизливим, гріховним. Пригадайте введення  Аристотелем 

презирливої   категорії  “хрематистика”,  під  якою розумілося 

мистецтво наживати грошіза  рахунок   торгівлі –  “ясно, що 

мистецтво  наживати  багатство  не  тотожне  науці  про  домашнє 

господарство: в одному випадку мова йде про придбання коштів, у 

другому  –  про користування ними.” Лихварство  і торгівля 

вважались противними людській природі: “гроші не народжують 
дітей”, тобто гроші не можуть приносити гроші. Це ставлення до 

підприємництва було закріплено Святим писанням. 

Вважається, що першим ввів термін “підприємництво”, 

одночасно поділивши суспільство на земельних власників, 
найманих робітників  та  підприємців,  ще  на  початку  XVIІI  ст. 
перший  теоретик  бізнесу  ірландець  Річард  Кантільон.  На  його 

думку,  підприємець  –  це  була  особа,  що  купувала  економічні 

ресурси за відомою ціною і сподівалася виробити з них товар і 

продати за ціною більш високою, але поки ще невідомою. 

Представники класичної  школи  політекономії  не  виділяли 

окремо  особу  підприємця.  Для  А.Сміта  всі  економічні  процеси 
забезпечувалися дією  “невидимої  руки”  ринку,  а  підприємець 
асоціювався  з власником, який організує на власний ризик 

економічну діяльність. Д.Рікардо додав  підприємцю   роль 

інвестора. 

Видатний французький економіст Ж.-Б.Сей, який сам у 

певний період свого життя був підприємцем, змінив тлумачення 
цього поняття. Він розумів підприємця, перш за все, як 
організатора, що координує всі чинники виробництва. 

Підприємець у нього ближче до сучасного розуміння менеджера і 

вже не асоціюється з капіталістом. 

Поняття “підприємець” зовсім не зустрічається у К.Маркса, 
тому в радянській  економічній  літературі  також уникали 
використання цього терміну. У “Капіталі” фігурують лише 

капіталісти, що експлуатуючи найманих робітників, прагнуть до 

максимізації прибутку. 

А.Маршалл  першим  принципово  ввів  поняття  “четвертого 

чинника” – до трьох  класичних чинників виробництва він додав 
 

132 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ   
 

четвертий – організацію, визнавши тим самим вирішальне 

значення особи підприємця для економічного розвитку. Ефективна 

організація виробництва у нього  полягає у забезпеченні кожного 

такою  роботою,  яка  найкраще  відповідає  його  здібностям,  та 

найкращими машинами і пристосуваннями, тобто у використанні 

переваг поділу праці. 

Німецький економіст  Вернер  Зомбарт  (1863-1941)  бачив  у 

підприємці,  перш  за   все,   завойовника  (“у  сфері  матеріальних 
прагнень завоювання  рівнозначно збільшенню  грошової суми”). 
Найголовнішими функціями підприємця він визнав: 

• організаційну (вміння об’єднувати людей); 
• торгівельну (мистецтво вести переговори, завойовувати 

довіру, вміння переконати покупців); 

• рахівничу (точно розраховувати витрати та результати). 
Але найбільший внесок у дослідження природи 

підприємництва вніс видатний  американський економіст 

австрійського походження Йозеф Шумпетер (1883-1950). Він 
вважав, що підприємець – це, у першу чергу, новатор, 
економічний лідер, діяльність якого лежить в основі будь-якого 

розвитку. Специфічна  функція підприємця полягає у формуванні 

нових комбінацій  чинників виробництва, що  дозволяють 
виготовляти нові товари, відкривати нові ринки збуту, нові 

технології тощо. Якщо пригадати історію будь-якої відомої фірми, 

на самому початку це була, як правило, діяльність новатора, якого 

найчастіше  зовсім  не  розуміли  оточуючі  –  “бути  підприємцем 

означає робити не те, що роблять інші”. Подумайте, що ви знаєте 

про  новаторство   Т.Едісона,  Г.Форда,  І.Сікорського,  К.Хілтона, 

Ч.Карлсона,  С.Джобса та  С.Возняка, Б.Гейтса,  С.Бріна  та 

Л.Пейджа? 
Розуміння підприємця, у першу чергу, як творця дещо змінює 

і мотивацію. Звісно, основним мотивом підприємницької 

діяльності  лишається  прибуток,  але  поряд  з  цим  Й.Шумпетер 

називає й інші – потреба влади, прагнення до успіху, 

самореалізації, радість творчості, відчуття ризику та азарту тощо. 

Якщо взяти  до  уваги  усі  наведені  функції  підприємця,  то 
підприємницькі здібності – це вміння: 

• організувати виробництво; 
• приймати основні рішення; 
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• ризикувати своїми коштами, часом, працею, діловою 
репутацією; 

• бути новатором. 
Не всі люди можуть бути новаторами, а підприємці оточують 

нас у  вигляді  власників  дрібних  крамничок,  перукарень,  аптек. 
Новаторство – це необхідна риса успішного підприємця, особливо 

у наукомістких галузях.  Воно є визначальною рисою венчурних 

фірм – організацій, що спеціалізуються на створенні  нових  видів 

продукції та застосуванні нових технологій на основі 

використання ризикового (венчурного) капіталу. 

Для загального визначення підприємницької діяльності 

достатньо перших трьох складових – це організація на свій ризик 

поєднання економічних ресурсів для створення економічних благ з 
метою отримання матеріальної вигоди. 

Для тих,  хто не  здатний на новаторство, але має риси 

організатора, існує таке явище як франчайзинг – передача прав на 

виробництво і збут під торговим знаком відомої  фірми з 

використанням її технології та матеріалів (Coca-Cola, McDonalds, 

Kodak). 

Поняття “підприємницька діяльність” і “бізнес” можна 

вважати тотожними. Комерційна діяльність є складовою 
частиною підприємницької, оскільки обмежується сферою 
торгівлі. У нашому суспільстві дуже важко долаються радянські 

стереотипи, згідно з якими комерція – це обов’язково спекуляція. 

В  економічній  теорії  взагалі  прийнято  розмежовувати  поняття 

“спекуляція” та “арбітражування”, існування яких викликано 
невизначеністю ринкової економіки, тож обов’язковим ризиком. 

Арбітражування –  це  купівля  товару  на  одному  ринку  та 

перепродаж його на іншому ринку за вищою ціною. Це можливо 
лише за відсутності рівноваги на ринках, коли використовується 

різниця цін у просторі. Спекуляція – це купівля товару з метою 

перепродажу його на тому ж ринку за вищою ціною через певний 
проміжок часу, тобто використання різниці цін у часі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

134 



ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ   
 

2. ПРИБУТОК ЯК ВИНАГОРОДА ПІДПРИЄМЦЯ 
 

 

Цілком   природно,  що  першими почали  досліджувати 

прибуток  меркантилісти.  На  їхню  думку,  прибуток  виникав  у 

сфері обігу  (торгівлі) внаслідок продажу товарів за  вищими 

цінами. Фізіократи джерелом прибутку вважали дію сил природи у 
сільському господарстві.  У А.Сміта винагорода   і  капіталіста 

(власника), і підприємця називаються одним словом “прибуток” 

(“доход, що  отримується  з  капіталу  людиною, яка особисто 

вкладає його у справу, називається прибутком”). 

Впритул до фаталізму класової боротьби підійшов Д.Рікардо: 

“зарплатня може підвищитися лише за рахунок прибутку і 
навпаки”, а повною мірою створення прибутку працею найманих 
робітників було доведено К.Марксом. 

За К.Марксом, додаткова вартість, яка виступає як 

породження всього авансованого капіталу, перерозподіляється між 
усіма капіталістами-учасниками кругообігу капіталу – торговцем, 

банкіром і виробничим капіталістом. Частина додаткової вартості, 
що належить останньому і називається підприємницьким доходом 

(прибутком).  Таким  чином,  прибуток  –  це  перетворена  форма 

додаткової вартості. 

Неокласична теорія  розглядає  прибуток  як  винагороду  за 

підприємницькі здібності, за виконання підприємцем своїх 
функцій. На відміну від зарплатні, ренти та відсотку, прибуток не 
є рівноважною ціною ресурсу, а виступає як залишковий доход. 

У загальному  вигляді  прибуток  –  це  різниця  між  доходом 
(виторгом  –  доходом  від  реалізації)  та  витратами.  Але  якщо 

сукупний доход  від реалізації продукції  – величина  доволі 

однозначна, то витрати можуть бути підраховані різними 
способами. Слід розрізняти явні та неявні витрати. 

Явні (або зовнішні) витрати – це плата за ресурси власникам, 

які самостійні по  відношенню до даного підприємця: зарплатня 

робітникам, плата за сировину, оренду  приміщення, відсоток за 

кредит  тощо.  Ці  витрати  набувають  грошової  форми,  тому  їх 

називають бухгалтерськими. 
 

Бухгалтерський 
прибуток 

= Доход 

підприємця 
– Бухгалтерські (явні) 

витрати 
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Неявні   (внутрішні)  витрати  виникають  у  випадку, коли 

підприємець використовує свої власні ресурси, вони не набувають 

грошової форми. На перший погляд, це  може  здатися дивним – 

адже якщо   у підприємця  є власний будинок,   в якому  він 

влаштовує офіс, то це не  витрати, а  економія: не потрібно 

витрачати кошти на куплю або оренду. Але існують альтернативні 
витрати  –  цей будинок можна   віддати  в  оренду   іншому 

підприємцю й отримувати щомісячні платежі, а можна продати й 

отримати значні кошти одразу. З точки зору підприємця неявні 

витрати дорівнюють  грошовим платежам,  які   б  могли бути 

отримані  за  умов  найкращого  з  альтернативних  способів  його 

використання. 
 

Економічні 
витрати 

= Явні 

витрати 
+ Неявні 

витрати 
 

У неявні витрати входить і так званий нормальний прибуток. 

Адже підприємець є власником своїх підприємницьких здібностей 

та грошей, які він інвестує у бізнес, а вони теж мають 
альтернативне  використання  (витрати  втрачених  можливостей). 

Тож, нормальний прибуток – це мінімальна плата, яка необхідна, 

щоб втримати підприємницькі здібності та кошти підприємця саме 

у даному бізнесі, нижня межа його прибутку. Якщо  фактичний 

прибуток буде менше нормального, підприємцю краще найнятися 

на роботу, не розпочинаючи власну справу. 
 

 

Економічний 
прибуток 

= Доход 
підприємця 

– Економічні 
витрати 

 

Таким чином, бухгалтер і економіст по-різному підходять до 
визначення  прибутку.  Те,  що  виглядає  як  прибуткова  справа  з 

точки зору  бухгалтера, може бути збитковим на  погляд 

економіста. У мікроекономіці прибуток розуміється саме як 

економічний прибуток. 
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3. ТЕОРІЯ ФІРМИ 
 

 

Для виконання своїх функцій  та реалізації  своєї  мети 

підприємець організовує фірму. Фірма є господарською одиницею 

ринкової  економіки,  це  організація,  що  концентрує та 

використовує  економічні ресурси для  виробництва   товарів та 
надання  послуг  з  метою  отримання  прибутку.  Вважається,  що 

самий термін “фірма”  виник ще   у  XIV-XV ст. у північно- 

італійських  містах.  На   відміну  від підприємства, яке  є 

господарською  одиницею  з  виробництва  товарів,  фірма  може 

включати не одне підприємство і, головне, сфера її діяльності не 

обмежується виробництвом. 

У класиків поява фірм (мануфактур, фабрик) пов’язувалася з 

поділом праці та кооперацією. У неокласичній теорії 
використовуються технологічний (функціональний) підхід до 

природи фірми.  В  його  основі  лежить  знайома  вам  виробнича 

функція, фірма практично ототожнюється з нею. Задача керівників 
фірми – визначити оптимальний обсяг виробництва і відповідно 

оптимальний розмір фірми, що дасть можливість отримати 
максимальний прибуток. 

Новий підхід  до природи і поведінки фірми був 

запропонований у  межах інституціонального  напрямку 
економічної  теорії.  У  1937  р.  виходить  відома  стаття  Р.Коуза 

“Природа фірми”, в якій він вводить поняття трансакційних 

витрат.  У статті автор ставить задачу дослідити причину появи 
фірм в  економіці  та  закономірностей  її  розвитку.  Дослідження 

економічної поведінки фірми (як і сутності ринку) Р.Коуз 

проводить з використанням трансакційних витрат. 
Трансакційні витрати –  це витрати, пов’язані  не з 

виробництвом,  а  з  укладанням угод  (від  transaction  – угода, 

операція). Вони мають 5 форм: 

• витрати пошуку інформації (про наявність необхідних 
товарів, ресурсів, їхні ціни, можливих контрагентів); 

• витрати ведення переговорів та укладання угод (витрати часу 
та грошей); 

• витрати виміру (справжніх якостей товарів та ресурсів, 
наприклад, при наймі на роботу, чи це саме та людина, яка 
потрібна вашому колективу); 

• витрати специфікації та захисту прав власності (витрати 
судових позовів, ведення справ); 
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• витрати  опортуністичної  поведінки  (перевірки  сумлінності 
виконання угод вашими контрагентами). 

Основна мета  створення  фірми  полягає,  на  думку  Р.Коуза, 
саме у скороченні  трансакційних витрат. На відміну від ринку, у 

фірмі це відбувається не за рахунок дії так званого “спонтанного 

порядку” (прийняття рішень самостійними учасниками на основі 

власних інтересів і  дії “невидимої руки”), а жорсткої ієрархічної 

системи. 
 

 
 

 

Основні ознаки ринку і фірми 

Таблиця 8-1 

 

Ринок Фірма 

Відокремлення приватних вироб- 

ників –  власників  економічних 
ресурсів 

Концентрація економічних 
ресурсів 

Опосередковані зв’язки між 

суб’єктами через гроші 

Безпосередні зв’язкі між 

співробітниками 

Використання непрямих  (еконо- 

мічних) методів завдяки 

конкуренції 

Використання прямих 

(адміністративних) методів 

керування 

 

Таким чином, як це не  парадоксально, ринок і  фірма є 
альтернативними  формами  організації  господарської  діяльності. 

Всередині  фірми  можна побачити мініатюрну  командну 

економічну  систему,  адже  накази   керівництва  обов’язкові  для 

виконання підлеглими. Але до певної міри така форма організації 

ефективніша  (порівняйте:  директор  фірми  може  мати  власного 

водія,  а  може  користуватися  через  ринок  послугами  таксі  або 

громадського транспорту). 

Із збільшенням розміру фірм зростають і трансакційні витрати 
(важче  контролювати  процеси  з  одного  центру,  розвиваються 

бюрократичні структури,  викривлюється інформація). Доречно 

пригадати про  мрії творців  комуністичного суспільства 

побудувати  всю економіку за принципом однієї  гігантської 

фабрики.  Ієрархічна  побудова  вигідна  до  певної  межі  –  доки 
трансакційні витрати всередині фірми не перевищать трансакційні 

витрати ринкового обміну. Тому фірма і ринок доповнюють одна 

одне. 
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4. ФІРМА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА. ВИДИ ФІРМ 
 

 

Ринкове господарство відрізняється різноманітністю  видів 

підприємницької діяльності і, відповідно, типів фірм. 
Класифікують фірми за такими критеріями. 

І. Вид господарської діяльності: 

• промислові; 
• торгівельні; 
• транспортні; 
• фінансові; 
• інноваційні тощо. 

 

ІІ. Галузева сфера діяльності: 

• моногалузеві; 
• багатогалузеві або диверсифіковані. 

Диверсифікація –  це  проникнення  фірми  в  іншу  галузь  з 
метою захистити себе від несподіваностей ринку. 

 

 

ІІІ. Територіально-національні масштаби діяльності: 

• національні; 
• транснаціональні корпорації (ТНК). 

 

IV. Кількісний критерій (за кількістю працюючих): 

• малий; 
• середній; 
• великий бізнес. 

В Україні поняття “малий бізнес” зазнавало змін через зміну 
критерію  віднесення до цього  виду  фірм.  У Господарському 

кодексі, що набрав чинності з 1 січня 2004 р., до малих 
підприємств віднесені фірми, де працює не більше 50 найманих 

робітників. Якщо  робітників більше 1000, то фірма належить до 

великого бізнесу. Поняття “середній бізнес” в Україні не 

використовується. 
З 1999  р.  в  Україні  діє  спрощена  система  оподаткування 

суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок), а також суттєво 

зменшилися вимоги щодо звітності. Завдяки цьому вдалося 

легалізувати чималу частину тіньової економічної діяльності. 
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V. Форми власності. У західних  країнах все, що не 

відноситься до  державної  власності, називається приватною 

сферою, в ній виділяють три основні типи фірм: 

• особисте володіння; 
• партнерство; 
• корпорація. 

Особисте володіння – приватні підприємства, що належать 
одному власнику, це так званий принцип самозайнятості. 

Товариство (партнерство)  –  форма  організації  бізнесу,  за 
якої дві або більше осіб домовляються про володіння 

підприємством і його керуванням. Для цього вони об’єднують свої 

фінансові ресурси і вміння вести справи. 

Акціонерне товариство  –  форма  організації  бізнесу,  яка 

утворюється  шляхом  об’єднання  капіталів  для  здійснення  якої- 

небудь  господарської  діяльності  через  випуск  цінних  паперів  – 

акцій. У США називаються корпораціями (corporation). 
 

 

Таблиця 8-2 

Основні види фірм, їхні переваги та недоліки 
 

Види фірм Майно Переваги Недоліки 

 
Особисте 

володіння 

Знаходиться 

в особистому 

володінні 

підприємця 

– найбільш простий і 

дешевий спосіб 

організації бізнесу; 

– пільгове 

оподаткування; 

– значна свобода дій. 

– повна майнова 

відповідальність; 

– обмеженість капіталу. 

 
Товариство 

(партнерство) 

Поділено на 

частки 

(внески) 

учасників 

– об’єднання 

капіталів; 

– поділ праці; 

– пільгове 

оподаткування. 

– повна майнова 

відповідальність; 

– обмеженість капіталу; 

– можливість 

розходження в поглядах; 

– несталість. 

 
Акціонерне 

товариство 

Поділено на 
частки 

(акції), які 

купують 

акціонери 

– обмежена 
відповідальність; 

– значні фінансові 

можливості; 

– найбільш стала 

форма бізнесу. 

– організація дорога й 
складна; 

– подвійне 

оподаткування; 

– відкриті акціонерні 

товариства повинні 

друкувати інформацію 

про свої фінансові 

операції. 
 

Акціонерні товариства справедливо вважаються сьогодні 

провідною формою підприємництва – хоча за кількістю їх ніяк не 
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більше 20% від загального числа фірм у розвинутих економіках, 

на них припадає 90% сукупного обсягу всіх товарів та послуг. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ, ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ  ТЕРМІНИ І 

КАТЕГОРІЇ:  підприємець, менеджер, підприємницькі здібності, 
підприємницька діяльність,  бізнес,комерція, спекуляція, 

арбітражування,  франчайзинг,  венчурні  фірми,  прибуток,  явні, 

неявні, бухгалтерські,   економічні витрати;  бухгалтерський, 
економічний, нормальний прибуток, фірма, трансакційні витрати, 

диверсифікація,  малий  бізнес,  особисте  володіння,  товариство, 
акціонерне товариство  (корпорація),   акція, відкрите, закрите 

акціонерне товариство. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 

ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: 

Р.Кантільон, А.Сміт, Д.Рікардо,  Ж.-Б. Сей, К.Маркс, А.Маршалл, 
В.Зомбарт, Й.Шумпетер, Р.Коуз. 

 
 
 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Чому, на ваш погляд, з часом змінювалося  тлумачення 

поняття “підприємець”?  Чи тотожні поняття “власник” і 

“підприємець”? 

2. Чим відрізняються бізнесмен і менеджер? Які їхні функції і 

головні риси? 
3. Навіщо розрізняють категорії “спекуляція” і 

“арбітражування”? До чого ви віднесете такі випадки: 

а) закупівля  пшениці  у  місцевості  з  високим  врожаєм  і 

перепродаж у місцевості,  де  за погодних умов трапився 
неврожай; 

б) закупівля цукру за низькими цінами у жовтні з метою 

перепродажу  його  в  квітні  наступного  року  за  вищою 

ціною; 
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4. Чим відрізняються підходи до терміну “спекуляція” на Заході 

і в пострадянських країнах? Які економічні причини 

упередження, що склалося у нас? 

5. Чим відрізняється прибуток від доходів на інші ресурси? 

6. У чому принципова різниця функцій бухгалтера та 

економіста? 
7. Власник фірми, що має виробничі приміщення та необхідне 

обладнання, вирішив розпочати власний бізнес – виробляти 

кошачі консерви. Витрати на сировину та матеріали складуть 

3000 крон на місяць, витрати на паливо та електроенергію – 

750 крон.  Зарплатня  робітникам  –  4000  крон.  Амортизація 

обладнання – 1250 крон. Доход фірми від реалізації консервів 
очікується 11000 крон на місяць. Допоможіть власнику 
прийняти рішення про доцільність відкриття фірми, взявши 

також до уваги, що йому  запропоновано місце менеджера з 

окладом 1500 крон на місяць, приміщення можна  здавати  в 

оренду за 1600 крон, а обладнання – за 500 крон на місяць. 

8. Як співвідносяться поняття “фірма” і “ринок”? 

9. Чим  визначаються  оптимальні  розміри  фірм  з  точки  зору 

інституціонального підходу? 

10. Яка організаційна форма, на ваш погляд, більш доцільна для 

підприємств, які ставлять перед собою такі задачі: 
а) створити банк; 

б) організувати посередницьку контору з найму-здачі 

житлової площі; 
в) створити промисловий комплекс з видобування і 

збагачення руди кольорових металів; 

г) виготовляти і продавати вовняні вироби ручної роботи? 

11. Який  вид  фірми  точніше  всього  характеризує  девіз  трьох 

мушкетерів? 

12. Чому економічна діяльність малого бізнесу є об’єктом 

постійної підтримки уряду в розвинутих країнах? 
13. Чим зумовлена висока “смертність” малих підприємств? 

14. Як відомо, акціонерні товариства можуть бути відкритими і 

закритими.  Якій  формі  та  чому  слід  віддавати  перевагу  з 
точки зору ринкової економічної системи? 

15. Які чинники, на ваш погляд, дозволяють фірмі бути 

прибутковою: 

• у розвинутій ринковій економіці; 
• у сучасній українській економіці? 
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ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ЧИТАТИ НЕ ТІЛЬКИ 

ПІДРУЧНИКИ: 
 

 

Прочитайте “Кар’єру менеджера” Л.Якокки. Як, на ваш 

погляд, чи можна вважати його підприємцем в шумпетеровському 
розумінні? Що пригорнуло вашу увагу в американському способі 

вести бізнес? 
 
 
 
 

 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 

ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 
 

 

(Травень 2006 р.) “Google – це трохи переінакшений термін 

googol, який позначає 10 у сотому ступені, тобто одиницю зі ста 

нулями. Цей термін ввів американський математик Едвард 
Каснер у своїй статті, що була опублікована у 1938 р. На думку 

Каснера,  у  Всесвіті  немає  жодного  матеріального  об’єкта  у 

кількості  гугола  одиниць.  Назвавши  так  свою  систему,  Сергій 

Брін хотів виразити масштаб інтернету. Зараз  компанії Google 

неповні 9 років, а її президенту-мільярдеру – усього 33 роки. 

У 1979 р. батьки Сергія емігрували з Радянського Союзу, і 6 
років Сергію виповнилося вже на американській землі. На 9 років 

батько подарував йому  Commodore 64 (тоді комп’ютери ще не 

були широко поширені). 

Закінчивши у 1990 р. школу, Сергій вступив до Університету 
Меріленду. “Червоний” диплом  бакалавра зі  спеціальності 

“комп’ютерні  системи”  та “математика” він отримав 
достроково  та  заробив  престижну  стипендію  National  Science 

Foundation  Graduate  Fellowship,  яка дозволяла   більше  не 

піклуватися   про фінансування   освіти.  Освітній   процес він 

продовжив вже на Західному узбережжі США у Стенфордському 

університеті. Деякі американські   університети  дозволяють 

студентам  з   дипломами  бакалаврів  подавати    документи 

безпосередньо у докторантуру і отримувати диплом магістра у 
процесі навчання.  Університет  має можливість  “запрягати” 

талановитих студентів у довгострокові дослідницькі проекти, а 

студенти можуть не відволікатися на заробітки на стороні. 

Зі своїм  майбутнім приятелем Ларрі Пейджем Сергій 

познайомився у Стенфорді. Їхні наукові роботи стосувалися 
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пошуку інформації у мільйонах документів, що розміщені у 

Світовій павутині. “Коли ми заглядали в інтернет, ми не читали 
там гороскопи і не заходили  на  сайти знайомств. Нас цікавив 

пошук – та інформація, яка по-справжньому впливає на  життя 

людей”, – згадує Брін. 

Одну програму  пошуку  Сергій  написав  ще  у  1994  р.  Вона 

автоматично “лазила” по  сайту “Playboy” та вишукувала нові 

картинки, які скачувала у скрінсейвер на комп’ютері Бріна. Тепер 

приятелів цікавив пошук не по одному сайту, а у всій мережі. 
Восени 1996 р. на сайті Стенфордського університету 

запрацювала пошукова сторінка. За аскетичним оформленням і 

назвою BackRub стояла наукова робота аспірантів Сергія Бріна і 

Ларрі  Пейджа.  А  необхідний  для  роботи  пошукача  сервер  з 

вінчестерами  загальним  обсягом  1  терабайт  розташовувався 

прямо у кімнаті Бріна в університетському гуртожитку. В основі 

BackRub лежала принципово нова система інтернет-пошуку, колі 

всі численні, знайдені за   запитом сторінки, ранжувалися за 
числом  інших  сторінок,  що  на  них  посилаються.  Таким  чином, 

зверху опинялися найбільш затребувані документи. 

Пошук виявився настільки зручним, що скоро до нього стали 

звертатися люди далеко за межами університетського містечка 
– за 2 роки число щоденних відвідувачів зросло до 10 тисяч. В 
якийсь момент їм довелося робити вибір: починати свою справу 
або продовжувати  навчання. Зробити вибір їм несподівано 

допоміг один з засновників Sun  Microsystems Енді Бехтольшайм. 

“Це  дуже цікаво, – перервав він Сергія, коли  той почав 

демонструвати йому можливості свого пошукача, – але я  дуже 

поспішаю. Як ви кажете, називається ваша компанія?” І дістав 

чекову книжку. Через кілька хвилин ошелешений Брін залишився з 

чеком  на  $100  тис.  на  ім’я  ще  не  існуючої   компанії  Google 

Incorporated. 

Щоб отримати гроші, компанію Google потрібно було 

швидко створити. Тепер вибір між наукою і бізнесом був дуже 
простий. Брін і Пейдж написали заяву на академічну відпустку та 
сіли обдзвонювати  своїх  рідних  та  друзів.  Через  тиждень,  7 

вересня 1998 р., Google Inc. була зареєстрована з капіталом у $1 

млн. і вони перебралися з Стенфордського університету у гараж 
одного з друзів – перший офіс їхньої компанії. 

Через півтора роки Google стала прибутковою компанією. До 

першого  розміщення  акцій   на  біржі  влітку  2004  р.  компанія 
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підійшла на піку популярності. Розміщення акції пройшло цілком 

вдало. Через рік капіталізація компанії перевищила $100 млрд. До 

речі,  у  американських  школярів  існує  вираз  “робити  Google”  – 

тобто заробляти багато грошей, не маючи чіткої бізнес- 

стратегії”. 
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