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Партнерство має вирішальне значення для зростання будь-якого ділового 

підприємства. Партнерство проявляється в різних формах, починаючи від співпраці 
власників бізнесу для інвестування в проект і закінчуючи обміном технічними 
знаннями і ідеями між фірмами. 

Відносини між бізнес-партнерами будуються на основі можливості досягнення 
конкурентних переваг підприємства, що ґрунтується не лише на власних 
можливостях, але й на можливостях бізнес-партнерів, які разом формують ланцюг чи 
мережу, у яких функціонує це підприємство. 

Потреба у виході за межі підприємства та формуванні довготривалих відносин з 
іншими підприємствами виникає через необхідність підвищення ефективності 
функціонування, укладення партнерства дає можливість використовувати вміння та 
навички, ресурси інших підприємств [1, с. 442]. 

Зустрічаються різні підходи щодо тлумачення «партнерство», «господарські 
відносини» або «партнерські відносини», які в дечому навіть суперечать один 
одному. Зокрема, партнерські відносини розглядають як внутрішні, тобто відносини 
між власниками, менеджерами, фахівцями, та зовнішні – між виробником, 
постачальником, посередником, споживачем, державою та конкурентами. Деякі вчені 
значно звужують сутність даного поняття, зводячи його лише до горизонтальних чи 
вертикальних зв’язків між суб’єктами господарювання. Інші, навпаки, розширюють 
його значення, ототожнюючи із веденням спільної діяльності. 

Узагальнюючи, поняття «партнерських відносин» можна визначити як форму 
відносин між підприємствами, що ґрунтуються на основі добровільної співпраці, 
взаємної довіри та підтримки, розподілі прав, зобов’язань і відповідальності сторін з 
метою отримання додаткових конкурентних переваг. 

Головною метою партнерських відносин є правильний вибір основних напрямів 
співпраці, форм і методів їх реалізації на засадах взаємної вигоди та рівних прав. 

Партнерські відносини можна згрупувати за основними сферами (напрямами 
підприємницького співробітництва): співробітництво у сфері виробництва; 
співробітництво в сфері матеріально-технічного обслуговування; співробітництво в 
сфері товарообміну; співробітництво в сфері торгівлі; співробітництво в сфері 
фінансових відносин; співробітництво в сфері інформаційного та соціального 
обслуговування. 
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Партнерство можливе лише за умови взаємної довіри, впевненості та спільної 
діяльності, спрямованої на досягнення спільного результату. Для наочності доцільно 
порівняти традиційні відносини із партнерськими (табл. 1) [1, с. 445]. 

 

Таблиця 1 Порівняння типів взаємовідносин підприємства  
 

Критерії порівняння Традиційні відносини Партнерські відносини 
Форма взаємовідносин Конкуренція Співробітництво 
Урахування інтересів  

постачальника й покупця 
Акцент на власних інтересах 

постачальника й покупця 
Акцент на спільних інтересах 

постачальника й покупця 

Політика цін 
Акцент на «ціну за одиницю 

продукції», основна мета 
покупця – найнижча ціна 

Акцент на загальну вартість 
закупівлі 

Тривалість бізнес-відносин Короткочасні бізнес-відносини Тривалі бізнес-відносини 

Політика у сфері контролю якості Здійснення вхідного  
контролю якості 

Гарантована якість на основі 
концепції TQM (Total Quality 

Management) 

Кількість постачальників Робота з великою кількістю 
постачальників 

Робота з 1–2 надійними 
постачальниками 

Взаємовідносини з постачальниками Відносини невизначеності між 
постачальником і покупцем 

Відносини довіри між 
постачальником і покупцем 

 
Згідно таблиці 1 традиційні та партнерські відносини розрізняються за сімома 

критеріями і кожна має свої плюси і мінуси. На сьогодні багато підприємств в Україні 
в умовах ринкових відносин надають перевагу використанню нових маркетингових 
стратегій для отримання конкурентних переваг, а саме партнерські відносини.  

Для ефективної реалізації встановлених цілей підприємствам необхідна 
адаптація до форм партнерських відносин та ефективне управління зовнішніми 
взаємовідносинами. Підприємствам варто взяти до уваги те, що перехід до 
маркетингу відносин не означає, що необхідно взагалі відмовлятися від традиційного 
маркетингу. Більшості компаній необхідно застосовувати комбінацію традиційного 
маркетингу і маркетингу відносин. Великі  підприємства  частіше  вдаються  до 
традиційного маркетингу, а малі підприємства – до маркетингу відносин                    
[4, с. 292–293]. 

Серед сучасних форм партнерства найбільше виділяються: лізинг, факторинг, 
франчайзинг, венчурне фінансування та субконтракція. На сьогодні зовнішнє 
середовище підприємства грає все більш важливу роль, так як фірми не є більш 
замкнутими системами, а взаємопов’язані загальними організаційними, економічними 
і соціальними процесами. В умовах ринкових перетворень на перше місце виходять 
проблеми поглиблення взаємовідносин суб’єктів підприємницької діяльності не 
тільки з партнерами по бізнесу, але і з усією інфраструктурою ринкової економіки. Зі 
значним збільшенням стратегічного партнерства, компаніям слід пам’ятати, що успіх 
значною мірою залежить від прийняття правильної стратегії, узгодження та 
безперебійної інтеграції в процеси та операції організації. 
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