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Д.О.Баюра, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки
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Плотнікова М.Ф., Булуй О.Г., Присяжнюк О.Ф.
«Родова садиба» як інноваційний підхід у розвитку зеленого
сільського туризму

130

Святненко В.Ю.
Особливості стану та тенденції розвитку підприємництва в
Україні

135

Sereda V.
To the issue of the rule of law in promoting economic development:
theoretical aspect

140

Omarov E.
Governance of the price perception as an instrument managing
consumer behaviour

147

5

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

Tkachuk I.
Introduction of Percentage Philanthropy in Ukraine as a Democratic
Innovation

152

Борова М.
Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні

157

Маширенко В.
Франчайзинг з точки зору теорії принципала-агента

161

Вугнявий М.О.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Пізнай самого себе
Сократ
Останнє десятиліття характеризується проявами агресії, жорстокістю в
стосунках між людьми, що свідчить про зростання необхідності використання в
підприємництві такої якості як взаєморозуміння. Тобто конкуренція має
переходити в нову якість – від боротьби (стратегії червоного океану) до
партнерства як нове виконання ідей, які створюють цінність (стратегії
блакитного океану) між підприємцями. На перше місце виходить конкуренція з
сервісу, а не конкуренція товару; більшого значення набуває самореалізація,
отримання позитивних емоцій від роботи, а не матеріальна мотивація, що стає
суттєвою конкурентною перевагою для підприємця-роботодавця.
Перспективи розвитку сучасного підприємництва не можуть бути
повністю виявлені без використання емоційного інтелекту, перш за все як
розумного

використання

емоцій

людини,

а

також

як

«навичок

міжособистісного спілкування» (П.Саловей, професор, президент Єльського
університету). За доведення факту, що на прийняття економічних рішень
впливають нераціональні фактори, у тому числі й емоції, у 2002 р. психолог
Деніел Канеман отримав Нобелівську премію по економіці. Ми виходимо з
того, що емоції людини не лише не заважають прийняти правильне рішення в
будь-якій діяльності, а навпаки - сприяють правильному рішенню. Виходячи з
того, що «розум – це про контроль, логіку, планування і послідовність. Емоції –
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це спонтанність, некерованість і непередбачуваність» [1, с. 29], як поєднати їх у
таке поняття як «емоційний інтелект»?
Дослідження в нейробіології дійшли висновку, що емоції людини дають
кращі результати у практичній діяльності, ніж логічне мислення. «Наукові
досягнення в нейробіології кинули виклик звичному нам здоровому глузду» [2,
с. 8]. «Учені визначили не лише зони мозку, які відповідають на наші емоції,
раціональність і нашу мораль, вони також виявили, що викликає в нас емпатію,
робить нас здібними до навчання і дає можливість отримувати задоволення від
роботи» [2, с. 9].
Всім

відомо

про

існування

такого

поняття

як

IQ

(коефіцієнт

інтелектуального розвитку), але ще мало хто розуміє, що таке EQ (коефіцієнт
емоційного розвитку).
Емоційний інтелект як поняття почали використовувати з 1990 р.,
запропоноване Джоном Майєром і Пітером Саловейєм [3]. Навряд чи хто знає,
що «емоції є джерелом інформації і саме вони допомагають нам думати» [4,
с.11]. Нейробіологи дійшли висновку, що «наш мозок не просто прилад, який
об’єктивно записує наш досвід проживання в цьому світі…кожний живе у тому
ментальному світі, який сам для себе будує», [2, с. 9], а тому не слід вважати,
що всі однаково думають про ті самі явища. Виникає проблема переконання
оточуючих у необхідності бачення світу вашими очима, яка може закінчитися
конфліктом інтересів. Щоб такого не сталося «людина використовує логіку, яка
виявляється засобом виправдання тих висновків, які були вже раніше зроблені,
несвідомо» [2, с. 9]. Усе це говорить про необхідність розуміння емоцій,
дослідження та свідомого використання емоційного інтелекту в господарській
діяльності, зокрема в підприємництві. Такі знання дадуть підприємцям
переваги перед конкурентом, який ігнорує чи не знає як виявляти і
використовувати на практиці природні здібності, таланти людей. На думку
Чарльза С. Джейкобса, «замість того, щоб силою заставляти людей робити те,
що нам потрібно, ми були би більше успішними, створюючи ментальне
середовище, яке стимулювало би їх робити те, що нам потрібно» [2, с. 47].
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Підприємництво, на нашу думку – це діяльність людей, які знаходячись у
постійному творчому пошуку, ризикуючи, комерціалізують інновації з метою
досягнення успіху та отримання прибутку. Слід зазначити, що «в умовах кризи
українські підприємці не можуть працювати легально, оскільки «ціна
легальності»

набагато

вища

за

«позалегальну

ціну».

Тобто

легальна

підприємницька діяльність має високі витрати й стає недоступною для багатьох
підприємців, тому вони обирають позалегальну, тіньову діяльність» [5, с.16],
отже підприємцям доводиться керуватися не лише уміннями й навичками, а й
емоційним інтелектом. Й. Шумпетер зазначав такі риси підприємця: розвинена
інтуїція, сильна воля, розвинена уява, яка сприяє комбінуванню факторів
виробництва і зменшує ступінь невизначеності. Тобто «підприємництво - це
системна характеристика діяльності, в якій підприємець є системоутворюючим
фактором», зазначають психологи [6, с. 395]. Звідси й необхідність
використання підприємцями нових мультицисциплінарних знань (біологія,
фізика, медицина тощо) з метою підвищення результативності власної справи
за найменших зусиль.
Чарльз С. Джейкобс вважає, що «стратегії, в яких будуть передбачені
ризики реалізації співробітниками та сприйняття клієнтами і конкурентами,
зможуть дати їхнім компаніям суттєві конкурентні переваги» [2, с. 27].
У таблиці 1 наведені узагальнені істотні для підприємництва типи
поведінки в умовах психологічних бар’єрів. Підсумовуючи вищенаведене, слід
зазначити, що вказані перешкоди для успішного ведення підприємництва по
своїй суті це можливість виявляти емоційний інтелект у потенційного
підприємця

та

уміння

управляти

ним

з

метою

підвищити

конкурентоспроможність підприємництва. Тобто вислів «пізнай самого себе»
(Сократ) і вміння управляти емоційним інтелектом. У теорії емоційного
інтелекту, розробленій Дж.Майєром і П.Саловеєм, самопізнання, за висловом
Дж. Майєра, є «усвідомленням як свого настрою, так і власної думки про свій
настрій» [7, p. 304].
Таблиця 1
11
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Типологія психологічних бар’єрів, що відображає істотні для
підприємництва характеристики поведінки [6, с. 387]
Психологічні бар’єри
Особиста ініціатива
Помилкові установки
Автономність
Досягнення
Ризики
Комунікації
Сприйняття нового

Характеристика поведінки
Проблеми, пов’язані з труднощами прояву
індивідуалізму і реалізації «духу підприємництва»
Усі
аспекти
соціальної
і
особистої
«міфотворчості» з приводу підприємництва
Незахищеність особистості, правова і соціальна, а
також синдром «залежності» (ухвалення рішень)
Аспекти, пов’язані з мотивацією досягнення
успіху, труднощами в ухваленні рішень
Містить раціональний (зважений) і емоційний
(відповідальний) аспекти
Проблеми довіри в діловому спілкуванні
Професійний догматизм, не сприйняття нових ідей
і поведінки

Виходячи з того, що емоційний інтелект - це різновид інтелекту людини,
«володіти емоційним інтелектом, на думку П.Саловея і Д.Карузо, означає: чітко
сприймати емоції людей; використовувати емоції людей, щоб допомагати їм
думати; розуміти причини емоцій; управляти своїми і чужими емоціями [4, с.
11].
Для управління емоціями слід знати базові принципи: [1, с. 188-204]:
- принцип відповідальності за свої емоції,
- принцип прийняття всіх своїх емоцій;
- принцип постановки цілі в управління емоціями.
Для того, щоб ефективно управляти емоціями, використовуючи зазначені
принципи, існує певний алгоритм [1, с.204]:, який включає наступну
послідовність управління емоціями.
1. Усвідомити власні емоції. 2 Зрозуміти власні цілі в даній ситуації, чітко
визначити, чого хочу досягти. 3. Визначити, в якому емоційному стані я буду
максимально ефективним при досягненні цілі. 4. Обрати спосіб досягнення
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потрібного емоційного стану. 5. Досягти необхідного емоційного стану,
використовуючи обраний спосіб.
Отже, управляти емоціями це, перш за все, усвідомити їх, а потім
«включити» логіку, щоб отримати максимально ефективний результат в
підприємницькій діяльності.
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к.е.н., доцент,
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ
ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Вивчення теоретичних і практичних аспектів ціноутворення у малому і
середньому підприємництві (МСП) є актуальним, важливим і перспективним
напрямком сучасних досліджень, оскільки підприємства МСП відіграють
важливу роль в економіці України. Крім теоретичних знань цей напрям
досліджень дає можливість ефективніше управляти процесами ціноутворення,
формулювати і здійснювати успішну цінову політику і стратегії в МСП, а отже
– позитивно впливати на розвиток таких підприємств в сучасній економіці
України.
Вивченню сутності і організації процесів ціноутворення на підприємствах
присвятили свої роботи багато відомих вчених, підприємців-практиків,
представників громадських організацій та урядових структур різних рівнів:
Ф.Котлер, Т.Негл, В.Герасименко, Ю.Тормоса, Н.Верхоглядова, В.Єсипов,
О.Колесников,

І.Єрухимович,

Я.

Литвиненко,

О.Мазур,

П.Шуляк,

І.Салімжанов, В. Биковець, І. Богословська, Д. Ляпін, К.Ляпіна, О. Кужель та
ін. В той же час, незважаючи на велику кількість досліджень у цій сфері,
особливості ціноутворення на підприємствах МСП залишаються недостатньо
вивченими.
У нормативній та науково-практичній літературі розглядається загальна
методологія, принципи ціноутворення, показано різноманітні підходи до
класифікації методів ціноутворення фірм, надаються рекомендації для
реалізації цінової політики і цінових стратегій. У той же час специфіка
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ціноутворення в МСП достатньо не розкрита, саме цій темі і присвячена дана
наукова розвідка.
У відповідності з Законом України «Про ціни і ціноутворення» від
21.06.2012 № 5007-VI., ціноутворення – це «…процес формування та
встановлення ціни» [1]. Вцілому процеси ціноутворення в Україні також
регламентують наступні нормативно-правові акти: 1) Господарський кодекс
України [2]; 2) Податковий кодекс України [3]; 3)

Митний кодекс України

[4]; 4) Закон України «Про захист економічної конкуренції» [5]; 5) Закон
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» [6]; 6)

Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку [7] та ін. (основних 30-50), що містять
вимоги до процесів формування ціни на підприємствах усіх розмірів.
Разом з тим, процеси ціноутворення на малих і середніх підприємствах
можуть мати певні особливості, пов’язані з різними факторами і умовами
діяльності МСП та великих підприємств в економіці України.
До таких основних факторів слід віднести:
1. Розмір підприємств і чисельність працюючих.
2. Сфери діяльності підприємств.
3. Особливості господарської діяльності і характер ведення бізнесу.
4. Рівень кваліфікації персоналу.
5. Техніко-економічні можливості використання методів ціноутворення.
6. Особливості цінових стратегій та цінової політики підприємств МСБ.
7. Висока вразливість і «питома затратність» процесів ціноутворення в
МСБ

внаслідок

постійного

внесення

змін

в

адміністрування

підприємницької діяльності.
8. Інноваційність – можливість швидкого впровадження змін в процеси
ціноутворення та ін.
Тепер розглянемо послідовно усі вищезазначені фактори, що впливають на
особливості ціноутворення у малому та середньому підприємництві.
1.

Оскільки чисельність працівників на підприємствах МСП обмежена

законодавчо і лімітована їх невеликими економічними ресурсами, то процесами
15

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

ціноутворення тут може займатись дуже невелика кількість працівників. Часто
ціни визначають один або декілька працівників, оскільки можливостей в МСП
утримувати великий штат бухгалтерів, економістів, маркетологів, як на великих
підприємствах, не існує.
2.

Найбільше суб’єктів МСП здійснюють свою діяльність у сферах

послуг та торгівлі. Тому і методи ціноутворення використовуються такі, які
поширені у цих сферах, а саме: «витрати плюс» або різних видів націнки;
методів з орієнтацією на прибуток; методів, що базуються на вивченні
конкуренції [8, c. 12]. Також працюючи у різних сферах підприємства МСП
узгоджують свої процеси ціноутворення з галузевим нормами і правилами
встановленими законодавчим шляхом. В той же час суб’єкти МСП мають певні
особливості, пов’язані, наприклад із можливістю застосування спрощеної
системи обліку та звітності для різних груп платників єдиного податку в розрізі
обліку витрат і нарахування різних ставок єдиного податку.
3.

Часто суб’єкти МСП ведуть свою підприємницьку діяльність у

швидкозмінних умовах господарську середовища, що потребує освоєння нових
товарів, робіт, послуг у короткі проміжки часу, поки у цей бізнес не зайдуть
великі підприємства. Види підприємницької діяльності в МСП у багатьох
випадках є високо ризиковими (венчурні підприємства) і це вимагає
використання у цих сферах максимально простих і гнучких методів
ціноутворення з переважною орієнтацією на вивчення попиту.
4.

Серед управлінського персоналу підприємств МСП, які займаються

процесами ціноутворення є працівники з різним рівнем освіти і кваліфікації,
частина з них працівників не мають економічної освіти взагалі. І це цілком
природно, оскільки саме малі і середні підприємства є так би мовити
«стартовою площадкою» для бізнесу, тут мають право спробувати свої сили і
набути професійного досвіду всі бажаючі розпочати свою підприємницьку
діяльність згідно з вимогами чинного законодавства.

Тому і методи

ціноутворення, що використовуються на цих підприємствах повинні бути
найпростішими і найзрозумілішими. Разом з тим, у зв’язку з усе зростаючими
16
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адміністративними вимогами до ведення підприємницької діяльності в Україні
в бізнесі залишаються найбільш кваліфіковані підприємці, інші вимушені
закривати свій бізнес.
5.

Техніко-економічні

можливості

використання

методів

ціноутворення в МСП також обмежені фінансовими, інтелектуальними,
часовими та ін. ресурсами цих фірм. Як правило, суб’єкти МСП в Україні не
можуть собі дозволити використання дорого вартісних сучасних програмних
продуктів (як наприклад SAP) для кращої організації процесів ціноутворення.
Також для них інтелектуально складними залишаються сучасні економікостатистичні та економетричні методи ціноутворення. Для багатьох суб’єктів
МСП навіть є проблемою використання в ціноутворенні методу обліку повних
витрат, на що переважно зорієнтоване українське законодавство (зокрема
ПСБО 16) [7], через порівняну складність і високу працемісткість цього методу.
Натомість перспективним для МСП в Україні було б використання у
ціноутворенні методу обліку прямих витрат або так званої системи «Директкостинг», яка позитивно показала себе у розвинених країнах світу в першу
чергу через

її

простоту і

зрозумілість.

Сприятливі

можливості

для

використання системи «Директ-костинг» для МСП в законодавстві України, на
жаль, не створені.
6.

Особливостями цінової політики і цінових стратегій МСП в Україні

є переважна орієнтація на досягнення середньо і короткострокових цілей
фірми, завдань виживання у складних умовах господарювання, що відповідно
накладає свій відбиток на всі процеси ціноутворення.
7.

Це зокрема проявляється у високій залежності, вразливості і

«питомій затратності» процесів ціноутворення в МСП від постійного внесення
нових вимог і змін до господарської діяльності, що висуваються урядом
України до всіх підприємств. Постійні зміни в формах і змісті різних
обов’язкових документів (податкових накладних, касових книг, журналів та
ордерів), необхідність використання касових апаратів тощо, лягають важким (і
часто не підйомним) організаційним і фінансовим тягарем на плечі
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підприємців. У багатьох країн світу не має таких вимог до адміністрування
МСП як в Україні, і це негативно впливає на всі господарські процеси, в т.ч. і
ціноутворення.
8.

В той же час до організаційних переваг МСП можна віднести

високу гнучкість і організаційну мобільність. При наявності достатніх ресурсів
у підприємств МСП є можливість впровадження нових методів ціноутворення,
програмних продуктів та ін. у порівняно короткі проміжки часу (від декількох
годин до декількох днів), що є складним і часто недосяжним для великих
підприємств.
Таким чином, процеси ціноутворення в МСП мають свої специфічні
особливості, які потребують подальшого наукового і практичного вивчення.
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Євтушевська О.В.
к.е.н., доцент кафедри підприємництва
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА
На сьогодні суб’єкти мікропідприємництва перебувають в умовах
жорсткої конкуренції, зумовленої соціально-економічною нестабільністю. Це
змушує частину з них використовувати нестандартні методи реалізації
продукції, шукати нові шляхи збуту та чітко визначати цільову аудиторію. Під
реалізацією

продукції

розуміють

заключний

етап

збутової

діяльності

підприємства, оскільки термін “реалізація” означає продаж товарів або майна,
перетворення їх на гроші [2, с. 76]. У статті 55 Господарського кодексу України
визначено поняття “суб’єкти мікропідприємництва” [1]. Середня кількість їхніх
працівників не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не
перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро.
В сучасних умовах використання творчих підходів для залучення клієнтів
стає дуже важливим. Як реалізувати продукцію звичайних невеликих
магазинів, перукарень, копіювальних центрів та інших закладів в умовах
динамічної конкуренції та стандартного характеру продукції? На сьогодні
практично кожен район населеного пункту України перетворився на поле
діяльності великої кількості суб’єктів мікропідприємництва, більшість з яких
не використовує цікавих методів реалізації товарів і послуг. Як наслідок,
частина з них «йде» з ринку протягом першого року роботи. Припустимо,
суб’єкт мікропідприємництва відкриває черговий магазин, хоча в районі
працює десятки схожих закладів. Які методи реалізації можна застосувати в цій
ситуації, окрім використання цінових методів конкуренції, які не завжди
досяжні та ефективні? По-перше, якщо це можливо, варто запропонувати
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потенційним споживачам додаткові послуги, яких немає в інших. Наприклад,
для зоомагазину це може бути стрижка, купання та інші гігієнічні процедури
для тварин. Для перукарень - подарунок для дітей клієнтів, коли їх приводять
стригтися; для квіткових магазинів – можливість для клієнта самому підібрати
матеріали для створення флористичних композицій. По-друге, обов’язкове
використання власної назви закладу, а не просто вивіски з написами
«Зоомагазин», «Перукарня», «Продукти». Використання оригінальної назви
може посилити роботу так званого сарафанного радіо. Значно легше передати
інформацію про заклад, який сподобався, вказавши його назву, а не просто
намагаючись пояснити, де він розташований. По-третє, використання цікавих
написів, висловів відомих людей, гасел. В одному з невеличних кондитерських
магазинів клієнтів зустрічали афоризми відомої актриси, які стосувались дієти
та здорового харчування. Настрій покупців можна підвищити веселими
девізами, що також сприятиме поширенню позитивної інформації про заклад. В
кіосках преси часто використовують написи про те, що у продажу з’явилось
нове, недороге видання, що одразу привертає увагу потенційних читачів. Почетверте, споживачів можна привабити та утримати завдяки проведенню
благодійних заходів. Інколи в невеликих магазинах

різного спрямування

збирають кошти для допомоги дітям, хворим, тваринам (у випадку, якщо це
зоомагазин). Можливість не просто зробити покупку, а ще й взяти участь у
добрій справі допомагає покупцям робити вибір на користь того чи іншого
закладу. По-п’яте, постійний догляд за приміщенням. Дивний запах,
неохайність, обдерті стіни, застарілий календар на стіні, пошкоджені двері, які
не можна нормально відчинити або зачинити тощо справлять негативне
враження та сформують відчуття невисокого рівня обслуговування.
Нестандартні методи реалізації товарів, точніше рекламної продукції,
можливі навіть в роботі промоутерів. Зазвичай люди неохоче беруть листівки,
проте творчий підхід до цієї справи може підвищити її ефективність. Зокрема,
на листівках з міцного паперу з одного боку друкували рекламу, а з іншого –
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календар на наступний рік. Частина потенційних клієнтів брала листівки заради
календаря, а потім звертала увагу на саму рекламу.
Список використаних джерел
1.

2.

Господарський кодекс України: закон України від 16 січня 2003 р. № 436 –
ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22.
– ст. 144.
Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Сутність збуту в системі маркетингу
підприємства / С.С. Нестеренко., І.Ю. Кутліна // International Scientific and
Practical Conference. – 2016. - № 1 (5). – с. 76 – 79.
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Залєвська-Шишак А. Д.
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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аспірант PhD кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту
Національної академії державного управління при
Президентові України
НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК УМОВА
РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сфера малого та середнього підприємництва в Україні характеризується
такими основними рисами:
- підприємництво

незалежно

від

розмірів

та

обсягів

охоплюваної

діяльності завжди пов’язане з ризиком;
- підприємці у процесі функціонування намагаються впроваджувати в
життя нові ідеї та наукові досягнення;
- діяльність малих та середніх підприємницьких одиниць не потребує
складної управлінської структури;
- суб’єкти малого та середнього підприємництва оперативно реагують на
зміну ринкової кон’юнктури і швидко пристосовуються до потреб
перебудови структури виробничої діяльності;
- малі та середні підприємства реагують на економічні кризи порівняно з
великими підприємствами із меншими втратами;
- завдяки сфері малого та середнього підприємництва існує можливість
швидко вирішити проблему створення нових робочих місць та знизити
рівень безробіття;
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- малі та середні підприємства мають здатність активно акумулювати
“первісний капітал”, який в результаті успішно може бути вкладений у
виробництво.
Найкращих результатів функціонування мале та середнє підприємництво
може досягти тоді, коли буде сформована оптимальна взаємодія громадського
сектора, публічних органів влади та самих господарюючих суб’єктів, яка буде
спрямована на вирішення актуальних економічних питань розвитку та
функціонування підприємницьких структур. Водночас інноваційна державна
політика має бути спрямована на реалізацію підприємницької діяльності
шляхом належного організаційно-правового забезпечення малого та середнього
підприємництва.
До основних причин регулюючого впливу держави на сферу діяльності
малого та середнього підприємництва можна віднести: існування монопольного
середовища в суспільстві та, як наслідок, потреба формування в державі
досконалого конкурентного середовища; потреба цінового врегулювання тих
груп товарів, які виробляються малими та середніми підприємствами; потреба
адаптації ринків робочої сили, капіталів, ресурсів, інтелектуальних продуктів
до сучасних умов господарювання підприємницьких структур; сприяння
стабільному і гармонійному розвитку суспільства шляхом забезпечення
ефективного

функціонування

підприємств

малого

та

середнього

підприємництва; вирішення питань міжнародної політики і співпраці шляхом
налагодження сприятливого підприємницького середовища в межах країни [1].
Частка малих і середніх підприємств в Україні у загальній їх кількості
становить відповідно 99,9% та 0,1% – великих, що створює диспропорцію
порівняно з розвинутими країнами світу. Так, у США, Японії, Великій Британії,
Федеративній Республіці Німеччині, Італійській Республіці, Французькій
Республіці серед підприємств майже 95% є малими і середніми [2].
Порівнюючи статистичні дані з 2010 р. у 2017 р. спостерігаємо тенденцію
до зменшення загальної кількості середніх підприємств на 28,81%, а малих
підприємств – на 9,6%. Це пов’язано з тим, що більше ніж на половину
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зменшилось підприємств у Донецькій (59%) та у Луганській (71%) областях.
Одночасно із зменшенням кількості підприємств, зменшилась кількість
задіяних осіб в середньому підприємництві на 801 тис. осіб, у малому
підприємництві більше 481 тис. осіб у порівнянні з 2017 роком [3].
Основними проблемами організаційно-правового регулювання розвитку
малого та середнього підприємництва є: відсутність системності, що
спричинює дублювання правових норм; нагромадження зайвих регуляторних
документів; бюрократизм та обтяжливість дозвільної системи; значна кількість
та тривалість перевірок малих та середніх підприємств; непрозорість
регуляторної

політики

та

відсутність

законодавчо

встановленої

відповідальності контрольних органів; значні розбіжності в рівні сприятливості
регуляторного середовища за регіонами.
Для формування дієвої інфраструктури підприємницької діяльності
важливу роль мають відігравати регіональні програми розвитку малого та
середнього підприємництва. Використання механізму регіональних програм дає
змогу перейти від загальних заходів до селективної та диференційованої
підтримки найбільш ефективних, вигідних і необхідних регіону видів
економічної діяльності підприємств, що, безумовно, підвищить ефективність
використання обмежених регіональних ресурсів. Уникнення формального
підходу до стратегічного планування розвитку регіону щодо розвитку малого та
середнього підприємництва розкриє “депресивні” міста і райони в регіоні.
Пріоритетним напрямом для України в контексті державної підтримки є
сприяння розвитку підприємницької ініціативи та діяльності освіченої молоді
(зокрема,

шляхом

створення

молодіжних

підприємництво-центрів,

підприємництво-інкубаторів, надання інформаційно-консультаційної допомоги,
довгострокових пільгових кредитів, пільгової оплати за реєстрацію СПД,
виробничих

приміщень,

страхування

комерційного

ризику).

Це

буде

своєрідним стимулом для молоді щодо легалізації праці через її переведення із
тіньового сектора економіки або повернення з-за кордону, оскільки прагнення
до особистої реалізації, бажання економічної незалежності та інноваційне
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економічне

мислення

принесуть

позитивні

результати

в

здійсненні

підприємницької діяльності.
Інноваційна державна політика розвитку та підтримки малого та
середнього підприємництва означає системну діяльність уряду, центральних та
місцевих органів влади, які функціонально взаємопов’язані між собою з метою
забезпечення ефективної діяльності малих та середніх підприємств у напрямі їх
сталого розвитку та реалізації євроінтеграційних прагнень української держави.
Вона

повинна

здійснюватися

за

такими

основними

напрямами,

як

організаційно-інституційний, правовий, фінансово-кредитний, інформаційний
та євроінтеграційний.
Організаційно-інституційний

напрям

державної

політики

має

передбачати:
- формування домінуючої інституції в системі регулювання сфери малого
та середнього підприємництва;
- координацію

функцій

головної

інституції

та

підконтрольних

їй

структурних підрозділів;
- формування ефективної організаційної структури системи регулювання
сфери малого та середнього підприємництва.
Правовий напрям державної політики в сфері малого та середнього
підприємництва

повинен

реалізовуватися

за

безпосередньої

участі

представників підприємницьких структур та передбачає:
- розробку нових і вдосконалення існуючих нормативно-правових актів у
сфері малого та середнього підприємництва;
- розробку та прийняття єдиного зведеного нормативного акту у сфері
малого та середнього підприємництва;
- приведення

законодавчо-нормативної

бази

до

міжнародних

та

європейських стандартів.
Фінансово-кредитний

напрям

повинен

реалізовуватися

у

рамках

підтримки розвитку малих та середніх підприємств з боку держави відповідно
до прямої та непрямої підтримки шляхом:
25

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

- удосконалення державної політики у сфері бюджетного асигнування,
кредитування та оподаткування підприємств малого та середнього
підприємництва;
- сприяння розвитку альтернативних схем фінансування підприємств та
розвитку гарантійних фондів їх кредитування;
- сприяння розвитку інфраструктури фінансово-кредитного ринку.
- Інформаційний напрям передбачає:
- створення єдиної інформаційної бази в сфері регулювання малого та
середнього підприємництва;
- забезпечення

створення

сучасної

інформаційно-комунікаційної

інфраструктури в сфері малого та середнього підприємництва;
- комп’ютеризація

регулювання

сфери

малого

та

середнього

підприємництва з доступом до локальних і глобальних мереж передачі
інформації.
Важливим напрямом державної політики у сфері малого та середнього
підприємництва має стати євроінтеграційний, що стосуватиметься дослідження
експортно орієнтованих суб’єктів малого та середнього підприємництва і
розробки адаптаційних програми для вітчизняного підприємництва з метою
конкуренції на європейських ринках. Для цього державними органами із
залученням некомерційних організацій підприємців слід створити міжнародне
агентство для активного представлення інтересів вітчизняного підприємництва
в

усіх

державних,

міжнародних

і

професійних

організаціях,

що

спеціалізуються на розвитку міжнародної торгівлі.
Доцільним і важливим кроком є запровадження в Україні спеціалізованої
інституції, яка б займалася вирішенням існуючих проблем у сфері малого та
середнього

підприємництва.

Цією

організацією

може

бути

Агентство

підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва, яке має
реалізовувати державну політику у сфері малого та середнього підприємництва.
Ця

інституція

має володіти

потужним інформаційно-аналітичним

апаратом і відповідною юридичною службою, що матиме повноваження на
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основі результатів дослідження проблем сектора малого та середнього
підприємництва представляти його інтереси у Верховній Раді України, Кабінеті
Міністрів України, профільних комітетах, державних відомствах, регіональних
адміністраціях і судах усіх юрисдикцій. Агентство повинно функціонувати на
загальнодержавному рівні

та мати структурні

підрозділи

в регіонах,

підконтрольних йому, і здійснювати їх гармонізацію та координацію у межах,
визначених сучасним українським законодавством.
В розвинутих країнах держава обов’язково врегульовує діяльність сфери
малого та середнього підприємництва шляхом створення державного органу як
спеціального інституту, який реалізує політику і відповідає за розвиток
зазначеного сектора. Так, в США такою інституцією є Адміністрація малого
бізнесу (АМБ), що створена у 1953 р. і підзвітна тільки Конгресу та главі
держави. В Канаді інституційне забезпечення функціонування малих та
середніх підприємств розпорошене між галузевими, регіональними та
федеральними організаціями [4]. В Японії Міністерство економіки, торгівлі і
промисловості

(МЕТП)

виступає

вищим

державним

органом

влади,

відповідальним за основну стратегію розвитку сфери малого та середнього
підприємництва і підзвітне лише прем’єр-міністру цієї країни [5]. У Південній
Кореї створено Корейську адміністрацію малого та середнього бізнесу (Small
and Medium Business Administration, SMBA), яка надає підприємцям необхідну
підтримку у процесі їх функціонування [6].
Законодавче забезпечення розвитку та функціонування малих та середніх
підприємств

нині

удосконалено,

проте

потребує

систематизації

та

узгодженості. Реальними пропозиціями щодо покращення ситуації у сфері
правового забезпечення функціонування малих та середніх підприємств може
бути

прийняття

єдиного

кодифікованого

документа,

який

містив

би

законодавчу регламентацію нагальних питань щодо підтримки підприємництва,
а також щодо функцій, відповідальності та мотивації окремих суб’єктів у
процесі підтримки малого та середнього підприємництва. Таким документом
може стати Кодекс підтримки малого та середнього підприємництва України,
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який узгодить та систематизує існуючі правові норми приведе їх у
відповідність до міжнародних вимог законодавства.
Поряд із прийняттям кодифікованого документа, пропозицією щодо
покращення ситуації у сфері здійснення малого та середнього підприємництва є
розробка та прийняття нового антикорупційного законодавства, відповідно до
якого необхідно реалізувати вимоги щодо розробки антикорупційних програм і
виділення спеціальної позиції в структурі підприємства. Важливо також
змінити акценти антикорупційного законодавства з суто державного на
приватний сектор, зокрема, внести відповідні зміни з метою посилення уваги до
встановлення реальної відповідальності за корупційні дії у сфері малого та
середнього підприємництва [7].
Таким чином, основною умовою розвитку малого і середнього
підприємництва є інноваційна державна політика, яка б спрямовувалася на
забезпечення ефективного розвитку господарюючих суб’єктів. Насамперед
доцільно забезпечити розвиток у напрямі вдосконалення організаційноправового механізму функціонування малих та середніх підприємств, який
передбачає уніфікацію українського законодавства та адаптацію його до
європейських норм та стандартів. Для того, щоб підприємства сфери малого та
середнього підприємництва могли розвиватися, на державному рівні необхідно
забезпечити виконання таких умов: стабільний і постійний розвиток грошовокредитної системи, який здатна забезпечити держава; формування такої
системи оподаткування, завдяки якій підприємства будуть розвиватися, а не
переходити

в

тінь;

стимулювання

створення

та

функціонування

інфраструктурних об’єктів, здатних забезпечити розвиток підприємницьких
структур;

належна

господарюючих

матеріально-технічна

суб’єктів

з

боку

та

держави;

фінансова

підтримка

забезпечення

захисту

інтелектуальних прав підприємств малого і середнього підприємництва;
формування спрощеної системи реєстрації та регулювання підприємницької
діяльності

державними

органами

влади;

ефективний

правовий

захист
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підприємництва та належна регламентація його діяльності в законодавстві;
формування в суспільстві позитивного іміджу малих та середніх підприємців.
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бізнесу / А. В. Попський // Соціально-економічні проблеми сучасного
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Кот Л.Л.
к.е.н., доцент кафедри підприємництва
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Особлива увага, що приділяється питанням розвитку і підтримки малого і
середнього підприємництва, зумовлена його винятковим значенням для
економіки країни. За даними Державної служби статистики України в 2017 році
в Україні нараховувалось 338256 підприємств, серед яких 399 великих
підприємства, що становить 0,12%, 14937 середніх підприємств, що становить
4,4% і 322920 малих підприємств, що становить 95,5% [1]. Однак, розвиток
малого і середнього підприємництва, в першу чергу, залежить від його
забезпеченості

фінансовими

ресурсами

як

довгострокового,

так

і

короткострокового характеру.
В країнах

Європейського

Союзу

малі

та

середні

підприємства

представляють понад 99% підприємств і мають вирішальне значення для
зростання

та

інноваційного

розвитку

економіки.

Однак,

однією

з

найважливіших проблем, з якими стикаються малі і середні підприємства, є
також труднощі, пов’язані з доступом до фінансів і це одне з головних завдань,
над яким працює Європейська Комісія задля покращення фінансового
середовища для малого бізнесу в Європі [7].
До основних джерел фінансування малого підприємництва відносять
наступні: власні кошти, позики банків і небанківських установ, бюджетне
фінансування та кредитування.
При цьому, банківські кредити посідають третє місце після власних
коштів, зокрема доходів від діяльності суб’єктів підприємництва та особистих
коштів засновників. Питома вага кредитів для малого і середнього
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підприємництва в загальному обсязі кредитного портфеля банків є незначною
(до 20%) вже впродовж багатьох років, так, у 2015 вона складала 14,7%, у 2016
— 15,1%, а у 2017 — 13,4% [3].
Також слід зазначити, що з 2014 року вартість кредитних ресурсів для
субʼєктів господарювання значно зросла і на сьогодні складає близько 20 -25%
річних. Нестабільна економічна, політична ситуація, зокрема і ситуація на
фінансовому ринку, що характеризується високими ризиками кредитування
малого

і

середнього

підприємництва

не дозволяють

банкам

активно

кредитувати малі підприємства за нижчими ставками, як, наприклад,

за

кредитами для великого бізнесу.
За результатами досліджень Міжнародної фінансової корпорації 75%
опитаних компаній головною проблемою на шляху розвитку малого
підприємництва на місцевому рівні назвали обмежений доступ до фінансування
та можливість залучення на вигідних умовах кредитних ресурсів [6].
Основними причинами, через які малі і середні підприємства не
розглядають банківське кредитування як джерело фінансування їх діяльності є,
по-перше, високі відсоткові ставки, по-друге, неможливість забезпечити кредит
у обсязі, на якому наполягають банківські установи та, по-третє, короткі строки
кредитування.
В сучасних умовах фінансово-кредитні установи України не готові
фінансувати мале і середнє підприємництво, тому активну роль у кредитуванні
таких підприємств почали відігравати міжнародні фінансові організації. На
сьогодні в Україні активно працюють такі організації, як Міжнародна
фінансова корпорація (International Finance Corporation), Європейський банк
реконструкції та розвитку (European Bank for Reconstruction and Development
(EBRD) та Німецько-український фонд.
Діяльність

Міжнародної

фінансової

корпорації

спрамована

на

фінансування агробізнесу та підтримку сільськогосподарського виробництва в
Україні, Німецько-український фонд здійснює фінансування різних сфер
діяльності, але за умови, що це мікропідприємства, фізичні особи – підприємці
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або середній бізнес. Програми Європейського банку реконструкції та розвитку
спрямовані на кредитування як малого і середнього бізнесу так і бізнесу
незалежно від його розміру.
Головна мета діяльності Німецько-Українського фонду – посилення
конкурентоспроможності українських мікро- , малих та середніх підприємств
шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів
через обрані банки-партнери.
Партнерами Німецько-українського фонду в Україні є Кредобанк,
Ощадбанк, ПроКредит Банк, Укргазбанк, Міжнародний інвестиційний банк,
Мегабанк [5]. Банки та Німецько-Український Фонд зробили максимально
доступними умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні зі
ставкою 15% річних у гривні. Пріоритетними напрямами діяльності малого і
середнього підприємництва є сільське, лісове та рибне господарство, переробна
промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування тощо.
З метою розширення доступу малих і середніх підприємств до
фінансування Німецько-український фонд збільшує обсяги стандартних
продуктів комерційним банкам-партнерам (довготермінові кредитні лінії у
валюті), так і розвиває нові напрямки – довгострокові кредитні лінії у гривні та
розроблення механізму випуску кредитних гарантій. Зокрема, Німецькоукраїнський фонд пропонує довготермінове кредитування в гривні за рахунок
хеджування валютного ризику Європейською комісією [4].
Отже, досвід співпраці українських банків з міжнародними фінансовокредитними організаціями є досить результативним, при цьому потрібно
шукати і інші варіанти вирішення проблеми обмеженого доступу малого і
середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, наприклад,
субсидування відсоткової ставки, коли держава бере на себе часткове
відшкодування витрат підприємців по виплаті відсотків за залученими
кредитами; застосування інструменту кредитних гарантій, прикладом якого є
створення Національного фонду кредитних гарантій у Польщі. Така організація
покликана виступати посередником між банками та суб’єктами бізнесу як
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гарант у кредитних відносинах між ними; фондування кредитних операцій
центральним банком, тобто виділення Центральним банком ресурсів для
подальшого кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу банкам, що
мають програми мікрокредитування.
Також позитивним є створення в Україні таких платформ як Фінансові
Ярмарки, які надають малому та середньому бізнесу можливість отримати
актуальну інформацію про банківські, лізингові та страхові продукти для
малого і середнього підприємництва та інші можливі джерела фінансування. Це
чудова нагода для підприємців отримати бізнес-консультації, а також
налагодити контакти та нові партнерські відносини і, як наслідок, зробити
фінансовий сектор більш привабливим та запропонувати малим і середнім
підприємствам нові фінансові продукти [2].
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https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm
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РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Основною

умовою

інноваційного

та

прогресивного

розвитку

підприємства є наявність у нього інноваційного потенціалу. Проблема
активізації інноваційної діяльності малого підприємництва в Україні є однією з
найбільш важливих для формування інноваційної моделі розвитку. Наразі,
інноваційна активність українських підприємств залишається низькою.
Інноваційна діяльність складається з інноваційних процесів, які, як
правило, мають три базові складові: винахід – комерціалізація – інновація [1,
с.92]. Як видно з послідовності, інновації, а отже й інноваційний розвиток не
можливі без технологічного прогресу та фінансування. Кожна складова
інноваційного процесу потребує фінансування для її вирішення.
Зарубіжна практика показує, що найбільш ефективними формами
організації венчурного фінансування інноваційної діяльності є:
- прямі інвестиції, які збільшують як ризик, так і прибуток при успішному
результаті;
- спільні

інвестиції

великих

інноваційних

проектів,

які

роблять

мінімальним ризик учасників, але також і зменшують особистий
прибуток кожного інвестора.
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В даному випадку, венчурний фонд - це суб’єкт фінансового ринку, що
розподіляє ризик між великою кількістю вкладників, який збільшує надійність
засобів за рахунок зменшення розміру частки конкретного інвестора та
здійснює

управління

інноваційними

проектами

фахівцями

венчурного

капіталовкладення.
Кошти у венчурні фонди надходять не тільки від великих організацій, але
і з фондів пенсійного страхування, страхових компаній, державних і приватних
фондів підтримки і розвитку малого бізнесу та ін.
Венчурний

капітал

є

найважливішим

джерелом

формування

інноваційного потенціалу, збільшення підприємницької активності і отримання
прибутку. Розвиток малого бізнесу в сфері інновацій пов'язано з високим
ризиком фінансування НДР і ДКР та інвестицій в створення нових підприємств.
Економічна значимість приватних інвесторів венчурного капіталу, іншими
словами «бізнес-ангелів», проявляється в підтримці венчурних компаній на
ранніх стадіях їх розвитку, в динаміці фінансування, спрямованого в
інвестування акціонерного капіталу, кредитних ресурсів або їх комбінацію.
Венчурний капітал фактично є основним методом фінансування
інноваційного бізнесу, незамінним інструментом при впровадженні інновацій.
Саме венчурний капітал однаково високо ефективний, як для фінансування та
розвитку малого інноваційного бізнесу, так для фінансування великих
підприємств,

в

тому

числі

державних

корпорацій.

Тому

розвитку

корпоративного венчурного інвестування в останні роки стала приділятися
велика увага.
Під терміном «венчурне інвестування» розуміється високо ризиковані
вкладення фінансових ресурсів у вигляді прямого інвестування без додаткових
зобов'язань, що здійснюється венчурним інвестором на різних стадіях розвитку
інвестиційного проекту, який володіє правом моніторингу прийняття рішень і
здійснює безперервну високопрофесійну консультаційну допомогу з метою
отримання максимального прибутку шляхом використання різних інструментів
виходу з проекту.
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Сутність і роль венчурного капіталу у розвитку інноваційних процесів в
економіці реалізується через його основні функції. Відтак, функціями
венчурного капіталу є наступні: акумулювання капіталу та подальше
спрямування

його

на

розвиток

перспективних

інновацій;

фінансове

забезпечення інноваційної діяльності; надання управлінських навичок та
досвіду

ведення

бізнесу

інноваційним

підприємствам;

стимулювання

інноваційної діяльності; гарантування економічної стійкості інноваційних
підприємств; комерціалізація інноваційної діяльності; сприяння зростанню
нових виробництв та галузей [2, с.207].
Існують певні ознаки венчурного капіталу: ризикове середовище, висока
норма прибутковості, технологія венчурного інвестування.
При порівнянні переваг та недоліків венчурного інвестування, як однієї з
форм фінансування інноваційних проектів, можна виділити наступне:
- до переваг венчурного капіталу були віднесені такі фактори, як:
вкладення в проекти, в які важко залучити інший капітал; можливість
працювати в країнах з високими інвестиційними ризиками; висока норма
прибутковості

на

вкладені

інвестиції;

інноваційна

спрямованість

інвестицій; передача досвіду в управлінні та фінансовій сфері;
- до недоліків можна віднести: довгий і важкий процес отримання
фінансування; контроль з боку інвестора за процесом прийняття рішень;
прийняття рішень з боку інвестора з кадрових питань; ймовірність
можливості недоотримання інвестицій, в зв'язку з чим компанія не зможе
продовжити роботу.
Закономірностями

розвитку

венчурного

капіталу

є

сприяння

економічному зростанню національної економіки, здатність дати імпульс
реструктуризації

економіки,

подолання

науково-технічного

відставання,

розширенню інноваційної діяльності, створення ринкової інфраструктури.
Іншою характерною особливістю венчурного капіталу є його органічний
зв'язок з людським фактором, об'єднання в собі можливостей фінансового
капіталу і інтелектуального ресурсу.
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Принциповою особливістю венчурного капіталу є його ризикованість.
Підприємницькі і бізнес проекти, які реалізуються за участю венчурного
капіталу, несуть в собі велику ймовірність неотримання очікуваних дивідендів,
тобто можливу небезпеку втрат вкладених інвестицій.
Для зменшення ризику найбільш поширеною є комбінована форма
венчурного інвестування: одна частина коштів вноситься в акціонерний
капітал, інша – надається у формі інвестиційного кредиту. Можливі два
напрями венчурного інвестування: інвестиції в нові технологічно орієнтовані
компанії, які швидко розвиваються; фінансування реструктурування компанії
шляхом викупу власним або стороннім менеджментом [3].
Однак, ризики присутні завжди, в тому числі у всіх проявах
підприємницької активності, тому для венчурного капіталу характерним є не
просто наявність ризиків, а наявність більш високого сукупного ризику, в
порівнянні з іншими формами капіталу, що використовується. При цьому у
венчурного інвестування, в сукупному ризик переважає інноваційний та
інвестиційний ризики, а також постійна зміна цих ризиків в ході реалізації
науково-технічних та інноваційних проектів
Фонди ризикового інвестування, як правило, тільки управляють
венчурним капіталом, не володіючи ним. Вони одержують винагороду від
власників капіталу відповідно до умов договору між фондом ризикового
інвестування і його засновниками. Фонди мають вбудований механізм
диверсифікації ризику, який полягає в об’єднанні різноманітних фінансових
джерел, в результаті чого ризик розподіляється через підтримку венчурних
проектів, які відносяться до різноманітних сфер використання і знаходяться на
різних стадіях реалізації, регіонах і галузях.
Отже, до основних принципів венчурного фінансування слід віднести:
диверсифікацію ризику між партнерами на основі широкого залучення
зовнішніх інвесторів, поетапність фінансування, опосередковану участь у
капіталі стартових компаній, надання консалтингових послуг.
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Аналіз

досвіду

венчурного

фінансування

України

показує,

що

виникнення і активний розвиток сучасного венчурного бізнесу в країнах з
перехідною економікою стало можливим завдяки затребуваності високо
ризикового капіталу з боку малих і середніх інноваційних підприємств. Ці
компанії зуміли створити високий комерційний потенціал своїх ідей і
комерціалізувати інноваційні розробки НДДКР. Однак, з огляду на особливості
венчурного капіталу і способи його застосування, не можна, на наш погляд,
розглядати всі малі і інноваційно активні підприємства як частину венчурної
системи.
Таким чином, можна зробити висновки, що розвинений ринок венчурного
капіталу є не тільки фінансовою складовою активізації інноваційної діяльності
малого підприємництва в регіоні, а й ефективним механізмом пошуку, відбору
та впровадження інноваційних процесів.
При цьому, венчурне фінансування інноваційної діяльності малого
підприємництва є дієвим напрямом для активізації української економічної
системи.

Його

розвитку

сприятимуть

наявні

наукові

установи

з

висококваліфікованими кадрами і досвідом розробки найбільш розвинених та
інтегрованих технологічних рішень у найрізноманітніших галузях науки і
техніки, поява нового покоління менеджерів, що є позитивним чинником
залучення іноземних інвесторів. Венчурне інвестування могло б стати
стимулом

подальшого

зростання

інноваційної

активності

малого

підприємництва в Україні, тому необхідно постійно створювати умови для
розвитку нових видів діяльності, формування креативного мислення у
підприємців, яке б дозволило сформувати інноваційну платформу для
впровадження венчурних інвестицій.
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Університету державної фіскальної служби України
ФІСКАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Малі та середні підприємства станом на 2017 р. становлять основу
української економіки і формують 99,8% від загальної кількості суб’єктів
господарювання в Україні, забезпечують працевлаштування для 79% усіх
працюючих та створюють 63% від загальної обсягу продукції реального
сектору економіки в Україні [1]. Наведені дані формують чітке уявлення про
малий та середній бізнес як про один із ключових елементів національної
економіки, який

повинен демонструвати швидкі

темпи

зростання

та

максимально повно відображати існуючі соціальні тенденції в країні. Однак,
дослідження, проведені українським урядом та в рамках вивчення ділового
клімату за сприяння USAID показують дещо іншу картину – високий рівень
тінізації господарських операцій малого та середнього бізнесу, понад 40%
зареєстрований компаній (0,8 із 1,97 млн зареєстрованих суб’єктів малого і
середнього бізнесу) – знаходяться у процесі банкрутства або не здійснюють
господарську діяльність з тих чи інших причин, практично усі малі та середні
підприємства не мають доступу до кредитних ресурсів через надзвичайно
високу їх вартість, що зумовлено недопустимо високим рівнем ризику
неповернення кредитних ресурсів [2]. Відповідно, в сукупності обсяг наведених
проблем створює значні перешкоди на шляху розвиту малого і середнього
підприємництва в Україні.
Одним із шляхів вирішення проблем розвитку малого і середнього
підприємництва є застосування фіскальних важелів стимулювання розвитку
малих і середніх підприємств в Україні. Важливість фіскальних важелів також
підтверджується і самими малими та середніми підприємствами, а саме при
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проведенні «Щорічної оцінки ділового клімату в Україні» було визначено, що
понад 80% малих і середніх підприємств вимагають зниження рівня
податкового навантаження [3], а Уряд вважає, що удосконалення процесів
податкового адміністрування для малих та середніх підприємств знаходиться
на третьому місці по важливості для малих та середніх підприємств після
створення сприятливого адміністративно-регулятивного середовища розвитку
та спрощення доступу до кредитних ресурсів [1].
До основних інструментів податкового стимулювання розвитку та
діяльності малих і середніх підприємств належать спрощена система
оподаткування, єдина система оподаткування, податковий кредит, податкові
канікули, зниження ставок оподаткування ПДВ, податком на прибуток, іншими
податками,

спрощення

та

скорочення

податкової

звітності,

зниження

загального рівня податкового навантаження, зменшення та оптимізація бази
оподаткування та інші.
Виходячи із поставлених державою цілей, на мою думку, ефективними
будуть усі із наведених фіскальних інструментів стимулювання розвитку
малого і середнього підприємництва в Україні.
По-перше, поєднуючи інструменти податкового кредиту та податкових
канікул, Державна фіскальна служба України може частково компенсувати
обмеженість доступу до кредитних ресурсів як через трансформацію
несплачених податків у власні інвестиційні ресурси малих та середніх
підприємств, так і через підвищення кредитного рейтингу малого чи середнього
підприємства за рахунок нарощення внутрішніх інвестиційних фінансових
ресурсів.
По-друге, важливим для малих і середніх підприємств є спрощення
ведення податкової звітності. Це тісно пов’язано із спрощенням доступу малих
та середніх підприємств на міжнародні ринки та запровадження у податковому
та бухгалтерському обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Водночас, спрощення податкового обліку для підприємств, що використовують
спрощену систему оподаткування, подальше спрощення податкової звітності
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потрібно проводити із обачністю, оскільки потрібно передбачити ситуацію,
коли поданої звітності стане недостатньо для підтвердження достовірності
здійснених господарсько-фінансових операцій.
По-третє, фіскальний інструмент зниження ставок податків на сьогодні є
загалом ефективним, однак занадто суперечливим інструментом, оскільки його
застосування потребує проведення ґрунтовних комплексних економікофінансових досліджень для з’ясування поточного місця фіскальної системи
України на кривій Лафера та подальший рух ставок податків до точки
максимізації податкових платежів до бюджету. З іншого боку, більш простим у
застосуванні та більш вибірковим у сфері дії є зміна бази оподаткування
конкретним податком, що дозволяє застосовувати даний фіскальний інструмент
к для економіки в цілому, так і для окремої групи підприємств чи конкретної
галузі економіки.
Загалом, фіскальні інструменти стимулювання розвитку малих та
середніх підприємств є важливими та ефективними у сучасних економічних
умовах в Україні та можуть використовуватись як для впливу на економіку в
цілому, так і для здійснення локального стимулювання на рівні окремих
галузей економіки, що, на мою думку, робить їх доволі універсальними та
гнучкими у застосуванні.
Список використаних джерел
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ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СФЕРА ЇЇ
ЗАСТОСУВАННЯ
В науковій літературі моделювання розглядається як дослідження будьяких явищ, процесів або систем шляхом побудови та дослідження їх моделей.
Натомість самі моделі використовуються з метою виявлення поведінки та
характеристик систем. Поняття “Модель” походить від латинського modulus,
що означає копія або аналіз процесу, що досліджується, предмета або явища,
які відображають основні властивості предмета, що моделюється, з точки зори
мети дослідження [1, с. 405].
Перші теоретичні праці щодо питань бізнес-моделювання з’являються в
кінці

1940-х

років,

а

вже

в

1950-1960рр.

поняття

“бізнес-моделі”

використовується в контексті ділових ігор для керівників підприємств. На
початку 60-х років, управління бізнесом було зосереджено на ефективному
використанні матеріальних ресурсів та на здійсненні аналізу зовнішнього
середовища. Починаючи з 70-х років ХХ століття при плануванні моделі
бізнесу застосовують методи портфельного аналізу діяльності підприємства, в
основу розробки яких покладено концепцію життєвого циклу товару та
функцію кривої досвіду [2, с.29-31]. Бізнес-моделювання, як окремий напрямок,
спрямований на оптимізацію роботи підприємства та ефективне управління
ним став розвиватись з кінця 70-х років XX століття. В 90-х роках ХХ століття
рушійними силами при плануванні моделі бізнесу стали, переважно,
впровадження нових технологій і розробка інноваційних продуктів. а в 2000-х
роках ХХІ століття через бурхливий розвиток бізнес-інжинірингу, з однієї
сторони та розвиток інноваційного менеджменту - з іншої, питання створення
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ефективних та успішних бізнес моделей привертають не тільки увагу
підприємців, а також вчених-економістів, завдяки чому з’являються праці
безпосередньо онтології та побудові бізнес-моделей таких відомих теоретиків
як: Г. Чесбро, О. Остельвальдера, Ів Піньє та інших.
На початку 2000-х років XXI століття Н. Ревуцька досліджуючи різні
концепції формування бізнес-моделі підприємства висуває думку, що на бізнесмодель підприємства впливаю також “майбутні пріоритети споживачів”. На
думку вченої, сегментація споживачів, дослідження їх потреб та виявлення
нових (“майбутніх”) пріоритетів має посідати центральне місце при формуванні
бізнес-моделі підприємства [2, c/10]. В 2003 р. виходить праця Г. Чесбро
“Відкриті інновації: новий імператив для створення та отримання прибутку від
технології”, а пізніше в 2006 р. – “Відкриті бізнес-моделі: як процвітати в
пейзажі нової ідеї”. На думку вченого, всі бізнес-моделі різняться між собою
ступеню відкритості та масштабом інвестицій. В своїй праці Г. Чесбро виділяє
шість типів бізнес-моделей (Табл. 1).
Починаючи з 2000 р. виходять праці швейцарського бізнес-теоретика,
консультанта та підприємця Олександра Остельвальдера, який займався
дослідженням в напрямку побудови бізнес-моделей та розробив власну систему
аналізу бізнес-моделей для підприємців “Бізнес-модель Канва” (“Business
Model Canvas”). В 2004 р. Остельвальдер захищає під керівництвом Ів Піньє
докторську дисертацію “Онтологія бізнес-моделі - пропозиція наукового
підходу до розробки”, а в 2010 р. виходить його найвідоміша праця у
співавторстві з Ів Піньє “Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і
новатора”. В своїй роботі вчені вперше акцентують увагу на тому які елементи
повинна включати в себе модель бізнесу. На їх думку, будь-яка бізнес-модель
має включати в себе:
-

аналіз можливостей компанії (внутрішнє середовище компанії);

-

побудова взаємовідносин з клієнтами (зовнішнє середовище);

-

фінансові можливості компанії (аналіз доходів та витрат).
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Таблиця 1
Класифікація бізнес-моделей Г. Чесбро
1
2
3

Тип бізнес-моделі
Недиференційована
Диференційована
Сегментована

4

Зовні орієнтована

5

Інтегрована з
інноваційним
процесом
Адаптивна

6

Приклад
Сімейні ресторани
Початкові технологічні підприємства
Підприємства, які просувають якусь
технологію
Підприємства, що спеціалізуються на
НИОКР і діючі в зрілих галузях
Провідні фінансові підприємства

Intel, Wal-Mart, Dell

Дослідники пропонують використовувати “Канву”, як універсальну
модель для будь-якого підприємства як при створенні нового бізнесу, так і у
випадку реорганізації підприємства. Причому “Бізнес-модель Канва” – це
універсальний інструмент, який охоплює всі аспекти бізнесу. “Канва”
складається з 3-х основних блоків 9 ключових елементів бізнесу: Сегменти
споживачів, Відносини з клієнтами, Ціннісні пропозиції, Канали збуту, Основні
ресурси, Основні напрямки діяльності, Основні партнери, Джерела доходів,
Структура витрат [4, с. 24]. На думку дослідників, будь-яка бізнес-модель
повинна

перш а все враховувати бізнес-середовище в якому працює або

планую працювати підприємство, а по друге враховувати рівень конкуренції в
галузі.

Для того щоб бути конкурентоспроможнім підприємство має

концентрувати свою увагу перш за все на ціннісній пропозиції – сукупності
конкурентних переваг, які підприємство готове запропонувати споживачеві. На
думку О. Остельвальдера, плануючи випустити новий продукт, компанія має
чітко знати чим займається її клієнт (хобі, робота, звички), його болі та вигоди
які бажає набути клієнт. Заслугою О. Остельвальдера та Ів Піньє стала не
тільки розробка бізнес-моделі Канва, а також аналіз та узагальнення успішних
існуючих сучасних бізнес-моделей. Вчені не тільки дослідили фактори успіху
кожної з представлених бізнес-моделей, а також схематично відобразили кожну
45

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

з них в роботі “Побудова бізнес-моделей. Настільна книга стратега і новатора”.
Серед основних сучасних бізнес-моделей було виділено наступні:
- Стратегія «Блакитного океану».
- Бізнес-модель «Довгий хвіст».
- Бізнес-модель «Багатосторонні платформи».
- Бізнес-модель «Free».
Отже, бізнес-модель канва використовується в сучасних умовах
підприємцями, як інструмент стратегічного планування з метою моделювання
нового бізнесу, бізнес-проекту, стартапу. Підприємці використовують не тільки
існуючи бізнес-моделі, а також використовують нові власні, відповідно до
концепції бізнесу. Підприємства намагаються створити та впровадити найбільш
ефективну бізнес-модель у своєму ринковому сегменті. Швидкість проведення
внутрішніх змін, покращень, швидкість на переходу на нову бізнес-модель
багато в чому визначається можливостями аналізу того чи іншого аспекту
діяльності підприємства, будь-то бізнес-процес, організаційна структура або
підходи до створення та реалізації додаткових цінностей, конкурентних
переваг.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах між вітчизняними підприємствами відзначається
висока конкуренція у боротьбі за інвестиційні ресурси, переваги надаються
компаніям, які мають відносно високу ринкову вартість, яка здатна зростати без
додаткових інвестицій та збільшення оборотних активів. Метою інвестицій у
такі підприємства є підвищення конкурентоспроможності продукції, їх
розвиток,

підвищення

привабливості

інвестиційної

визначається

привабливості

факторами

тощо.

інвестиційної

Рівень

їх

привабливості

підприємства [2, c. 19].
За результатами аналізу складу та структури факторів, які мають прямий
та опосередкований вплив на інвестиційну привабливість підприємства, на
нашу думку, система їх взаємодії повинна мати такий вигляд (рис. 1).

Рисунок 1. Система взаємодії факторів інвестиційної привабливості
підприємства
Примітка. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень
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Відповідно до запропонованої класифікації, до фінансово-економічних
факторів підвищення інвестиційної привабливості підприємства відносяться
такі фактори: фінансова стабільність, майновий стан, ділова активність,
ліквідність активів та рентабельність. Відповідно до спрямованості дії
зазначених факторів, економічні фактори повинні забезпечувати фінансову
стабільність підприємств, їх ділову активність, ліквідність активів та
рентабельність роботи компанії. На нашу думку, не менш важливим для
формування інвестиційної привабливості підприємства, в рамках економічних
факторів, є фактор запровадження маркетингової діяльності. Відповідна
презентація компанії на ринку, впровадження рекламної політики, ребрендинг,
участь у виставках, впровадження рекламних акцій дає компанії можливість
значно покращити свою продуктивність.
Виробничо-технологічні фактори. Традиційно, до основних факторів, що
впливають на інвестиційну привабливість підприємства відносять такі:
продуктивність праці, наявність та вартість основних фондів на підприємстві,
рівень зносу (амортизації) основних засобів, рівень розвитку виробництва і
технології, що використовуються на підприємстві, структура основних засобів
тощо. Ця група факторів відноситься до стратегічних, від цих факторів
залежить конкурентоспроможність і ефективність підприємства в цілому, тому
їх необхідно враховувати при стратегічному плануванні виробництва і збуту,
економічному аналізі підприємства, а отже і при визначенні рівня його
інвестиційної привабливості.
Соціальні фактори повинні, перш за все, бути спрямовані на підвищення
ефективності використання соціальних ресурсів компанії; поліпшення якості
роботи як керівного персоналу, так і персоналу підприємства в цілому,
соціологічних

досліджень,

консультацій

тощо.

Соціальні

фактори

враховуються при визначенні рейтингу інвестиційної привабливості у контексті
підвищення ефективності використання соціальних ресурсів підприємства,
підвищення якості управлінського персоналу. Результатом впливу соціальних
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факторів є зростання мотивованих кадрів, що призводить до непрямого
поліпшення якості праці і продукції та покращує фінансові показники
інвестиційної привабливості підприємства.
Інформаційні фактори включають розробку та впровадження передових
інформаційних систем на підприємстві, забезпечення наявності внутрішньої
інформації та створення каналів для обміну зовнішньою інформацією.
Наявність інформації є дуже важливою складовою для потенційного інвестора,
оскільки в умовах браку необхідних даних підприємство може розглядатися як
об'єкт, що має високий ризик для інвестицій та, як результат, низьку
інвестиційну привабливість. Зважаючи на інформаційні чинники, необхідно
відзначити важливість сталого розвитку та розвитку відносин з іншими
суб'єктами господарювання, такими як постачальники, замовники та органи
державної влади.
Юридично-правові чинники забезпечують надійність та стабільність
господарсько-економічної діяльності підприємств, що в першу чергу включає
стабільність законодавчої бази, гарантії та підтримку інвестиційної діяльності
державою. Одним із суттєвих факторів, який має значний вплив на українські
підприємства, є правовий аспект. Слабка система правового та економічного
захисту

інвесторів

негативно

впливає

на

формування

інвестиційної

привабливості вітчизняних підприємств. Гарантії та підтримка інвестиційної
діяльності українським законодавством надзвичайно важливі для потенційних
вітчизняних та іноземних інвесторів, зокрема, впевненість у відсутності
примусового впливу держави, а також стабільні умови праці при реалізації
довгострокових інвестицій.
Інноваційні фактори. Наявність необхідного наукового потенціалу,
технічної бази, задоволення нових потреб ринку, розвиток технологічної
інфраструктури, високий рівень якості та прогресивності продукції являється
безпосередньою умовою ефективного економічного розвитку підприємств, а
отже і зростання їх інвестиційної привабливості. Інноваційні процеси та
інвестиційна привабливість підприємства є двома нероздільними складовими
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формування

його

конкурентоздатності

та

досягнення

високого

рівня

господарсько-економічної діяльності [1, c. 362].
Організаційно-управлінські

фактори

мають

не прямий

вплив на

інвестиційну привабливість підприємства, їх дія виражається через
організаційно-правової
доступність

форми

інформації

(наприклад,

щодо

діяльності

відкритість,

вплив

прозорість

акціонерного

та

товариства),

особливостей функціонування підприємства (ефективність організаційної
структури, що виражається у можливості своєчасного обміну інформацією,
делегуванні повноважень, максимально-ефективній віддачі від роботи кожного
підрозділу підприємства), специфіка органів управління (наприклад надмірна
зосередженість і централізація управлінських повноважень), якість управління
на підприємстві, що може бути виражено у чіткому виконанні умов
колективного договору працівниками підприємства, відсутністю штрафів за
порушення дисципліни, низьким показником плинності кадрів тощо.
Екологічні фактори включають в себе екологічно безпечне використання
природних ресурсів підприємствами, зокрема земель, що є основним фактором
виробництва. На нашу думку, підвищення інвестиційної привабливості у
даному контексті можна досягти шляхом: розробки та впровадження
державних норм і стандартів щодо охорони навколишнього середовища та
збереження

природних

ресурсів,

забезпечення

екологічного

контролю,

використання державної підтримки як ефективного фінансово-економічного
важеля для регулювання екологічно безпечного використання природних
ресурсів тощо [3, c.253].
Таким

чином,

інвестиційна

привабливість

підприємства

повинна

розглядатися як система факторних показників, що включає не тільки фінансові
та економічні, виробничі, юридично-правові та соціальні фактори, а й враховує
вплив таких важливих груп, як організаційно-управлінські, інформаційні,
інноваційні та екологічні фактори, а також набір характеристик стосовно
перспектив та можливостей розвитку підприємств у будь-якому секторі
економіки.
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ECONOMIC SUBSTANCE OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED
ENTREPRENEURSHIP

Under current conditions of economic management entrepreneurship is a
determinant feature and a mandatory attribute of the formation of market relations
and functioning of the market as a coherent, mutually agreed system, which
objectively determines the prerequisites, opportunities and priorities of the general
strategy for the development of the national economy towards the direction of
functioning under the conditions of the free trade area with the EU and integration
into the system of international relations. The aforesaid requires the establishment of
strict requirements for the environmental friendliness of production, including
agricultural one, and its impact on the environment.
The duality of entrepreneurship development is explained by the fact that, on
the one hand, it is a determinant and at the same time a significant component of the
formation and implementation of a modern business-model of a competitive
economy, on the other hand, the activation of entrepreneurship without taking into
account the ecological component due to the limited resources will ultimately lead to
an increase in the environmental load on the environment, which is unacceptable
under the current conditions of ecologization of society, strengthening of
environmental awareness and consciousness of citizens.
In accordance with the legislation, entrepreneurial activity in Ukraine is
conducted in any type of legal entity as provided for in the legislation according to
the entrepreneur’s personal choice (article 45). At the same time, article 49 of the
Commercial code clearly specifies that entrepreneurs are obliged not to harm the
environment, not to violate the rights and legitimate interests of citizens and their
associations, other economic entities, institutions, organizations, rights of local self52
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government and state. For any inflicted damage, an entrepreneur is financially liable
or bears any other kind of liability established by law [1; 2].
Current domestic legislation does not clearly define the subjects of
environmentally oriented entrepreneurship and also does not specify the conditions of
their creation and requirements regarding their legal and organizational status. In
addition, domestic and international legislation does not have a clear substantiation of
the criterial features, the composition and type of products, works performed, or
services provided, according to which they should be classified as such that are
provided by entities of environmentally oriented entrepreneurship. Moreover, there is
no established classification, including statistical one, which would objectively allow
distinguishing them by the type and peculiarities of conducting environmentally
oriented entrepreneurship, and specifically in rural areas.
The results of the conducted research make it possible to argue that along with
the unconditional significance and value of the scientific achievements of domestic
scientists concerning solutions to the problems developing environmentally oriented
entrepreneurship in rural areas in the context of the formation of its content, it is
considered necessary to deepen it in terms of the innovation component as an
important element of modern business environment and as a target benchmark for
ensuring the effectiveness of entrepreneurial activity. It is related to the fact that
riskiness and innovation are the key elements of modern entrepreneurship; without
involving them and taking into account their peculiarities it is impossible to bargain
for entrepreneurial success.
The author’s view is that ecologically oriented entrepreneurship should be
considered as an innovative activity of business entities of all organizational and legal
forms regarding the production of goods (products) or providing services that,
according to the dominating features, comply with the norms of environmental
legislation. As a result, it forms the image and ensures the competitiveness of a
business entity by means of a combination of such aspects as improving product
quality, protecting the environment, maximizing profits, and providing balanced
development. Taking into account the fact that the ecological utility of
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environmentally oriented entrepreneurship occupies a significant share in the general
utility, it is logical to argue that the subjects of environmentally oriented
entrepreneurship should be considered as subjects of traditional entrepreneurship,
which conduct their activities taking into account the environmentally oriented
specific nature. The place of the environmentally oriented entrepreneurship in the

Specific character of activity

Identification feature

Forms of
entrepreneurship

general system of entrepreneurship is reflected in Fig. 1
Vector of transformation in the direction of strengthening the
ecological component

Traditional
entrepreneurship

Environmentally
oriented
entrepreneurship

Environmental
entrepreneurship

Legal entities of all organizational and legal forms, individuals engaged in the
entrepreneurial activity without the creation of a legal entity, and others as provided
for in the legislation of Ukraine, subjects of entrepreneurial activity that are involved
in manufacturing of products, performing works and providing services ...
for the purpose of
making
a profit

for the purpose of
making a profit and at
the same time focus on
the preservation of the
environment and
ensuring sustainable
development

Any kind of
production, trading,
commercial and other
activity, providing
services etc.

Any kind of production,
trading, commercial and
other activity, providing
services etc.
focused on the
preservation of the
environment and
ensuring sustainable
development

intended for nature
protection purposes
(organic production) for
the purpose of making a
profit and ensuring
environmental safety

Production of purification
equipment, technologies
and materials for saving
resources; facilities for
environmental control;
agricultural technologies;
waste recycling and
neutralization; recreation
and biological services;
bringing in alternative
energy sources etc.

Fig. 1. Place of the environmentally oriented entrepreneurship
in the general system of entrepreneurship
Source: summarized by the author based on the studied sources.
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Consequently, each business entity has to be environmentally oriented in
accordance with legislation on the environmental protection, has to plan and conduct
its activities in the context of ensuring environmental safety. The outlined involves
reduction of technogenic influence on the environment, conservation of limited and
non-renewable resources, encouraging the restoration of renewable resources, waste
disposal, as well as other measures related to conducting entrepreneurial activity in
rural areas.
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INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES

Innovation activity and effectiveness of innovative small and medium
enterprises (SMEs) are closely related to the competitiveness of commodities and
services, the volume of sales, the level of new technologies and the progressiveness
business management. Given the characteristics of innovation (high risk level, the
need for rapid decision-making, flexibility and adaptability, the ability to change
etc.), it is more typical for small businesses, especially venture capital firms, which
further grow to medium business or cooperation with them. Therefore, among the
recognized criteria of efficiency and effectiveness of public policy in promoting and
strengthening the role of business sector in economic growth of state the top is taken
by the level of innovation in SME.
However, the factors other than government regulation on innovative activity
of SMEs significantly affect macroeconomic processes. Thus, in times of economic
instability, the question is, whether the successful implementation of new projects is
possible within the background of a number of legal, infrastructural and institutional
barriers.
Small and medium enterprises are faced more and more with the critical issue
of how to respond to the changes caused by the process of globalization. To the most
important changes in the business sector belong trade liberalization and movement of
financial capital, information and communication technological processes, changes in
international division of labor and international trade, a huge concentration of capital
connected with qualitative and quantitative changes in the size as well as in a
character of enterprises. Strategic answer to all challenges resulting from changes in
global business environment can be only development of economy based on
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innovations, knowledges and educated people .The aim of the article is to give the
view on the problems of developing innovation activities in Ukraine [1].
Current economy tends to be characterized as a new, global and knowledgebased economy. The new, global economy is the economy of knowledges and ideas,
where innovative ideas and technologies fully integrated in services and products
became a key to generation of new working positions and higher life standard. Only
those businesses that are dynamic are able to respond to the market demand swiftly,
and are capable of research and development of new products, innovations and
technological changes. Innovations in all European countries are declared to be their
priority and many various programs within European Union are developed in order to
support innovation activities in small and medium enterprises.
Innovativeness plays a central role in the knowledge-based economy. It is
practically omnipresent and concerns all areas. Innovativeness means creativity, the
ability to come up with new thoughts, ideas and a unique way of combining or
connecting. Small and medium enterprises that encourage innovativeness create
preconditions for new procedures and solutions [2]. When managers talk about the
need of changes in an enterprise, they usually mean encouraging the innovativeness
of the employees. Accordingly, we understand the term innovative management as
the management whose methods and techniques of managing are based on
accentuating innovativeness, i.e. encouraging new, creative solutions [3].
Being creative means seeing ideas or objects in a different context, either by
recognizing their inherent potential to be used in a different way, or by putting
previously unconnected ideas together to create something completely new.
Employer´s interest to develop innovation activities requires a certain level of pro
innovative culture in a firm, where employees are involved into the process of
business policy formulating and are challenged to submit new innovative ideas [4].
Another very significant drawback of the national statistical monitoring of the
development of innovative entrepreneurship is the lack of indicators of innovative
activity directly in the sector of SME. Therefore, it is necessary to form preliminary
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conclusions on their innovative development based on statistical information about
the creation and innovation in the economy as a whole (Fig 1).
Ukraine has to build their own prosperity and competitiveness especially
through the ability to acquire and to implement new knowledges into the new
products, processes, technologies and services. Small and medium enterprises are
forced to make innovations, because they are under permanent pressure of
competitors at the market. From this point of view the ability to compete in
innovations plays a very important role as a factor of their competitiveness. The
contemporaneous financial and economic crisis has impact on all areas of business
activities and results in problems with free accessible financial sources which are
needed to finance investments, especially innovations. Despite the crisis there is just
the time to support innovativeness, education and to use all accessible financial
sources on innovation activities in order to raise their competitiveness and thereafter
also competitiveness of the whole Ukraine economy.

Table 1
Technological innovations in Ukraine in 2012–2017 (State Statistics
Service of Ukraine)

2012
2013

The share of
enterprises
that
implemented
innovations
%
10.0
11.5

2014
2015
2016
2017

10.8
10.7
11.5
12.8

Year

Implemented new
processes
Including
total
low-waste,
resource
sparing
1145
424
1419
634

2408
2526

1647
1893
2043
2510

2446
2685
2408
3238

680
753
479
517

New products

total

The share
of sales of
Including innovative
new types products
%
of
technology
786
6,7
881
6,7
758
641
663
897

5,9
4,8
3,8
3,8

Introducing the innovative type of development, especially in SMEs is
crucially important for national competitiveness and economic security. However, it
58

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

is unlikely to forecast the qualitative leap of international strategies to innovationdriven in Ukraine, in which vertical and horizontal integration of commercial and
business clusters are of the highest importance. The innovative activity of SMEs,
affecting most of the functional areas of the economy, is manifested through the
development of innovative capacity and implementing innovative projects.
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імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В
МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВІ
Світовий досвід і практика господарювання показують, що однією з
найважливіших умов існування ринкової економіки є взаємодія багатьох
великих, середніх та малих підприємств, їх оптимальне співвідношення.
Найбільш динамічний елемент у структурі народного господарства –
мікропідприємництво [2].
Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, суб’єктами
мікропідприємництва є:
- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні
особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України;
- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників
за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід
від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України
[1]. В умовах нестабільної економічної ситуації та обмежених фінансових
ресурсів саме суб'єкти малого підприємництва, які не потребують
великих стартових інвестицій, характеризуються швидкою окупністю
витрат, вони є більш активні в інноваційній діяльності, здатні за певної
підтримки стимулювати структурну перебудову економіки, розвиток
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економічної конкуренції, сприяти послабленню монополізму, створювати
додаткові

робочі

місця,

забезпечувати

широку

свободу

вибору,

наповнювати ринок товарами та послугами [3].
Визначивши сили, що впливають на конкуренцію в галузі, і фактори що
їх спричиняють, фірма отримує можливість приступити до визначення
відносних переваг і недоліків свого становища на ринку. З стратегічної точки
зору вирішальними плюсами і мінусами фірми є її положення по відношенню
до джерел кожної конкурентної сили.
Ефективна конкурентна стратегія передбачає наступальні або оборонні
дії, що вживаються з метою захисту позиції від п'яти конкурентних сил. У
широкому сенсі тут може бути застосовано кілька підходів:
- таке позиціонування фірми, при якому її потенціал забезпечував б
найкращий захист від існуючого набору конкурентних сил;
- вплив на баланс сил через стратегічні заходи з метою поліпшення
відносної позиції фірми;
- виявлення змін факторів, що лежать в основі конкурентних сил,
реагування на ці зміни і тим самим використання цього при виробленні
стратегії, що відповідає новому конкурентному балансу сил, до того, як їх
виявлять конкуренти [4].
Стратегії існують на багатьох рівнях в організації. Можна вирізнити
щонайменше три різних рівня стратегії.
По-перше, стратегія

корпоративного рівня,

стосується

загального

масштабу організації і процесу створення доданої вартості в різних частинах
організації. Це може включати питання географічного покриття, різноманіття
продуктів, послуг або бізнес-підрозділів, і як ресурси будуть розподілятися між
різними частинами організації. Загалом, стратегія корпоративного рівня,
ймовірно, також стосується очікувань власників. Це цілком може формується в
явному або неявному викладі "місії", що відображає такі очікування. Важливо
чітко розуміти стратегію корпоративного рівня яка є основою інших
стратегічних рішень.
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Другий рівень можна розглянути як стратегію бізнес-рівня, яка розкриває
питання успішної конкуренції на конкретних ринках або те як забезпечити
громадськість найкращою якістю послуг. Ця стратегія стосується тих товарів чи
послуг які слід розробляти, аналізує на яких ринках і як переваги над
конкурентами можуть бути досягнуті для реалізації цілей організації можливо, довгострокової прибутковості чи зростання частки ринку. Отже, тоді
як стратегія корпоративного рівня передбачає рішення про організацію в
цілому, стратегічні рішення на цьому рівні повинні бути пов'язаним з
стратегічною

діловою

одиницею

(strategic

business

unit),

далі

SBU.

Стратегічною діловою одиницею є частина організації, для якої існує певний
зовнішній ринок для товарів або послуг, що відрізняє її від іншої стратегічної
бізнес одиниці. Слід чітко визначити зв'язок між стратегіями на рівні SBU та
корпоративним рівнем стратегії.
Третій рівень стратегії знаходиться на самому низу організації. Стратегії
цього рівня є операційними, вони аналізують те, як складові частини організації
ефективно реалізують стратегії корпоративного та бізнесового рівня з
перспективи ресурсів, процесів та людей. Насправді, в більшості підприємств
успішні бізнес-стратегії значною мірою залежать від прийнятих рішень, або
заходів, що відбуваються, на операційному рівні. Інтеграція операційних
рішень і стратегія мають велике значення [5].
Стратегічний менеджмент відрізняється по своїй сутності від інших
аспектів менеджменту. Операційний менеджер найчастіше вирішує проблеми
оперативного контролю, такі як ефективне виробництво товарів, управління
продажем, моніторинг фінансових показників або розробка нової системи, яка
буде покращити рівень обслуговування клієнтів. Це все дуже важливі завдання,
але вони по суті, стосуються ефективного управління ресурсами, які вже
задіяні, часто в обмеженій частині організації в контексті існуючої стратегії.
Оперативний контроль – це те, чим менеджери займаються більшість свого
часу. Це важливо для успіху стратегії, але не настільки важливо як стратегічне
управління. Сфера стратегічного управління більша, ніж у будь-якій області
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оперативного управління. Стратегічне управління стосується складнощів що
виникають внаслідок неоднозначних та нерегулярних ситуацій

в які

потрапляють усі організації. Це серйозний виклик для менеджерів які звикли
управляти щоденно ресурсами, які в них під контролем. Це може бути
конкретною проблемою через кваліфікацію менеджерів, які як правило,
проходили навчання, можливо, протягом багатьох років, щоб виконувати
операційні завдання та брати на себе оперативну відповідальність. Бухгалтери
визнають, що вони як і раніше мають схильність визначати проблеми в
фінансовому плані, ІТ-менеджери з IT-точки зору, менеджери з маркетингу в
маркетингових умовах тощо. Звичайно, кожен з цих аспектів є важливим, але ні
один не є достатнім наодинці. Менеджер, який прагне керувати або впливати на
стратегію повинен розвивати спроможність брати до уваги різні аспекти,
задуматися про цілу ситуацію в якій опинилась організація, а не просто її
складові. Оскільки стратегічне управління характеризується складністю, воно
також є необхідним для прийняття рішень і для того щоб робити судження на
основі концептуалізації складних питань.
Серед великої кількості організаційних форм підприємства однією з
найбільш ефективних та корисних для країни, яка розвивається в ринковій
економіці є мале та середнє підприємство, розвиток якого нажаль залишається
незадовільним в нашій державі. Ця проблема є однією з найголовніших для
української економіки на сучасному етапі, тому держава має забезпечити
необхідні умови та підтримку вітчизняного малого та середнього виробника.
Вивчення ефекту, що його матиме прийняття певної стратегії на
конкурентоспроможність підприємства, може дати широке уявлення про те, що
визначає вибір стратегії та який вплив матиме прийнята стратегія на
організацію та галузь в цілому. Подальші дослідження можуть привести до
створення нових знань, які можуть бути використані для розробки теорій, що
стосуються

конкурентоспроможності

підприємств,

що

керуються

підприємцями, а не узагальнення конкурентоспроможності всіх підприємств.
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Микитюк // Фінанси України. 1999 №6. - с. 55-61
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Внаслідок

динамічності

українського

суспільства

відбуватиметься

поширення найкращих освітніх моделей, що в результаті мають створити
інноваційне

мислення

в

суспільстві.

Популярність

підприємництва,

конкуренція провокуватимуть виникнення нових ринкових стратегій. Це має
призвести до формування в Україні культури ведення підприємницької справи
з використанням інноваційних технологій та за принципом «робити більше,
використовуючи менше». На даному

етапі Україна починає свою активну

інтеграцію до світового інноваційного простору, уже існує багато вітчизняних
стартапів про які чути далеко за межами нашої країни. Нові виклики
сьогодення диктують нові правила, які державна політика має враховувати.
Якщо розглядати ситуацію, яка сформувалася в Україні, то значною
проблемою є brain drain (відтік мізків), більшість успішних стартапів, що
згадувались раніше, створюють центральні офіси в інших країнах, внаслідок
несприятливих факторів нашого середовища для бізнесу. Отже, щоб
«повернути» інноваційне підприємництво в Україну, потрібно почати
працювати із законодавством, створювати сприятливі умови для ведення
бізнесу та формувати в українського суспільства свідоме ставлення до
підприємницької діяльності.
Зараз Україна посідає 71 місце з 190 країн за легкість ведення бізнесу
відповідно до рейтингу Doing Business 2019 від Світового банку, відбулося
покращення позицій на 5 сходинок, порівнюючи з попереднім роком. Однак,
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варто зауважити, що Польща знаходиться на 33 місці, Грузія посідає 6, очолює
рейтинг Нова Зеландія, Сінгапур та Данія [1]. За даним рейтингом наша позиція
є відносно непоганою, враховуючи тенденцію до покращення результатів,
однак важливо враховувати і інші показники, наприклад, рейтинг Світового
економічного форуму, на основі показників 2016-2017 року, за яким Україна
посідає 113 місце з 138 держав за впливом організованої злочинності на бізнес.
З найбільшим рівнем впливу злочинності – Гватемала, Мексика, Венесуела,
Гондурас, Сальвадор. У топ 5 найбезпечніших країн для бізнесу є: Фінляндія,
Норвегія, Оман, Ісландія і Сінгапур [2].
З цього можемо зробити висновок, що є над чим працювати, необхідно
оновлювати систему, робити її прозорою для досягнення високих показників.
Ефективним засобом для цього є технологія blockchain, принципи якої легко
пояснити на прикладі книги, в яку постійно вносяться певні дані, ця книга
одночасно зберігається та оновлюється у всіх учасників мережі, тож, якщо
хтось спробує вирвати листок із книги або ж переписати раніше внесені дані
(викривити інформацію), то система порівняє дану версію із великою кількістю
інших версій цієї книги і виявивши невідповідність в структурі блоків, не
дозволить здійснити цю дію.
Blockchain – розподілена база даних, у якій відбувається збереження
інформації про кожну транзакцію, що відбулась в системі. Дані зберігаються у
вигляді ланцюжка блоків з записами про транзакції. Їх неможливо підробити,
так як кожен новий запис здійснює підтвердження вже існуючих ланцюжків [3].
Яскравим прикладом blockchain в Україні є система Prozorro – це система
публічних електронних закупівель, суть впровадження якої полягає в
максимальній прозорості та доступності процесу закупівель, взаємодії влади,
бізнесу та громадськості [4].
Ще одним цікавим аспектом ведення підприємницької діяльності за
сучасних реалій є дотримання принципів сталого розвитку, саме завдяки
інноваціям та оптимальному використанні ресурсів є можливість досягти
значного економічного результату.
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Наві Раджу та Джайдіп Прабху в книзі «Економні інновації» акцентують
увагу на економічно-ефективному та екологічному мисленні, сталому розвитку,
принциповим змінам в управлінській культурі, включно з умінням створювати
ефективні організації, поєднувати технічні та бізнес-рішення. Суть економних
інновацій полягає в принципі «робити краще, використовуючи менше» знаходити способи спростити всі аспекти бізнесу. Для України шлях економних
інновацій дозволив б здійснити позитивні зрушення в економіці та вийти на
новий рівень на світовій арені [5].
В наш час існує багато інструментів, що допомагають втілювати
підприємницькі ідеї в життя, до них можна віднести різного роду додатки, що з
допомогою яких можна проводити дослідження ринку, формувати аналітику та
корегувати проект. Наступним інструментом для

нових підприємств є

платформи колективного збору коштів, які дозволять, тим, хто має ідею,
реалізувати її в реальності. Це вирішує проблему пошуку інвестицій на етапі
впровадження ідеї, коли банки та венчурні капіталісти не ризикнуть
інвестувати у стартапи. Популярними зарубіжними платформами є Kickstarter
та Indiegogo. До прикладу, варто розповісти про 5 найкасовіших українських
стартапів на платформі Kickstarter [6]:
1.

Jollylook – $ 377 429 від 6 110 користувачів. Перша вінтажна миттєва
камера з картону робить знімки на міні-плівку Instax. Поєднує в собі:
вінтаж, фото і «зелені технології».

2.

Iblazr 2 – $ 253 578 від 3 421 користувача. Зручний у використанні LEDспалах для смартфонів і планшетів на базі iOS і Android.

3.

Ohhio – $ 204 496 від 554 користувачів. М’які вовняні ковдри з 100% вовни
меріноса. Унікальна велика в'язка спонукала лічені півтисячі людей внести
в середньому по $ 370, щоб зробити проект реальним.

4.

Verum – $185 638 від 547 користувачів. Магнітні навушники, замість
динаміків у навушниках використовується плівка товщиною в кілька
мікронів, яка коливається в області постійних магнітів.

67

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

5.

Delfast –$ 165 800 від 75 користувачів. $ 2 200 внесла кожна людина, яка
підтримала проект створення електровелосипеда, який здатний проїхати
380 км на одному заряді.
На основі розглянутої інформації про вітчизняні стартапи, можна

стверджувати, що українці створюють унікальні ідеї, які визнають і
підтримують у всьому світі, що свідчить про їхній потенціал.
Проаналізувавши ситуацію в Україні, можна зробити висновок, що зараз
існує: багато проблем, можливостей та перспектив одночасно. Важливо на
цьому етапі розробити розумну стратегію розвитку, яка дозволить використати
потенціал та створити сприятливе середовище для бізнесу, що приверне увагу
інвесторів, скоротить витік людського капіталу і дозволить перетворити
Україну з сировинної держави на високотехнологічну, а це в свою чергу
призведе до позитивних економічних, соціальних та екологічних змін.
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Варналій З. С.
д. е. н., професор,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ОФШОРІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ЯК ЗАГРОЗА
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
Економічна безпека підприємництва України, як і в цілому національна
безпека, сьогодні набуває неабиякої актуальності. В значній мірі це пов’язано з
активізацією глобалізаційних процесів, нестабільністю валютного курсу,
політичними змінами тощо. Постає завдання дієвими засобами досягти
збалансованої ситуації у сфері підприємництва України, здійснювати комплекс
заходів щодо забезпечення економічної безпеки України, у тому числі –
економічної безпеки підприємництва. Все це спонукає подальший розвиток
економічного безпекознавства.
Безпекознавство, на нашу думку, це система знань про захищеність
об’єкта від внутрішніх та зовнішніх загроз. Водночас, важко не погодитися з
Козаченко Г.В. та Погореловим Ю.С., які стверджують, що з накопиченням
знань безпекознавство, як й будь-який науковий напрям (але істинний), має
перетворюватися на науку - економічну безпекологію - галузь знань про
природу економічної безпеки об’єктів (національна економіка, регіон, галузь,
підприємство), її джерела та передумови, оцінювання та забезпечення.
Накопичених сьогодні знань щодо економічної безпеки достатньо, щоб можна
було переходити до їхнього системного упорядкування та перетворення, що є
першим кроком до оформлення економічної безпекології – науки про
економічну

безпеку

за

вертикаллю

«національна

економіка

-

регіон

(галузь) - суб'єкт господарської діяльності» [4]. Безпекологія, в широкому
розумінні, на нашу думку, це міждисциплінарна наука, яка вивчає сутність,
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зміст, форми і методи організації та функціонування системного захисту
об’єкта безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз.
Саме з таких позицій необхідно виходити при визначенні поняття
«економічна безпека підприємництва». Так, зокрема, відомий вчений в галузі
безпекології професор Васильців Т.Г. стверджує, що економічна безпека
підприємництва характеризується сукупністю умов (соціально-психологічних,
організаційно-професійних,

ресурсних,

фінансово-економічних)

започаткування та здійснення підприємницької діяльності, рівнем захищеності
підприємницького сектору економіки від внутрішніх та зовнішніх загроз, а
також місцем підприємництва в мінімізації економічних ризиків безпеки
держави [2]. В той же час, Волошин В.І. зазначає, що економічна безпека
підприємництва, це стан системи регулювання, а також рівень розвитку
підприємництва, за якого дотримуються гарантії захищеності життєво
важливих інтересів окремо взятих суб’єктів підприємницької діяльності та
підприємництва загалом від внутрішніх та зовнішніх загроз [3].
На нашу думку, економічна безпека підприємництва – це рівень (ступінь)
захищеності економічних інтересів як суб’єктів підприємницької діяльності,
так і всього сектору вітчизняного підприємництва від ендогенних та екзогенних
загроз.
За результатами ґрунтовного аналізу стану та тенденцій розвитку
підприємництва в Україні на сучасному етапі, існує чимало проблем його
розвитку як об’єктивного так і суб’єктивного характеру, що свідчить про
неефективну державну політику у цій сфері. Основними такими проблемами є:
нестабільне

та

непередбачуване

регуляторне

середовище;

недостатня

інституційна спроможність реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва; обмежене бюджетне фінансування внаслідок економічної
рецесії 2014-2018 років; обмеженість доступу суб’єктів підприємництва до
ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо); низький рівень прямих
іноземних інвестицій та обмежений обсяг інвестування в експортоорієнтовані
підприємства тощо.
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Найголовнішими

та

найзагрозливішими

проблемами

розвитку

підприємництва в Україні на сьогодення є: надвисокий рівень корупції;
високий рівень тіньової економіки (за експертною оцінкою понад 60% від
ВВП); масові рейдерські атаки; подальший розвиток офшоризації (за
експертною оцінкою в офшорах знаходиться понад 170 млрд дол. США
«українського походження») [1].
Все це й вимагає здійснення відповідної активної та дієвої державної
політики щодо сприяння розвитку підприємництва в Україні. І в першу чергу
мова йде про дерегуляцію економіки, децентралізацію управління, детінізацію
та деофшорізацію економіки тощо. Саме такі та інші стратегічні пріоритети
державної політики сприятимуть розвитку підприємництва в Україні, створять
сприятливі умови для активізації підприємницької діяльності. Забезпечення
економічної безпеки підприємництва в Україні має бути орієнтоване на
розробку і послідовне здійснення заходів щодо закріплення і розвитку
позитивних процесів і подолання негативних тенденцій у сфері економічних
відносин. Зокрема, мова йде про таке явище як офшоризація бізнесу. За даними
ООН, станом на початок 2017 року на офшорних рахунках розміщено від 7,6 до
25 трлн дол. США, загальна частка незадекларованих коштів може становити
близько 80% [5]. За експертною оцінкою в офшорах знаходиться понад 170
млрд дол. США «українського походження».
Сьогодні не існує чіткого визначення поняття «офшорізація бізенсу».
Тому, перш за все треба визначитися з поняттям «офшорна зона», яка
представляє певну територію (країну або її частину), на якій панує привабливий
податковий режим – юридично закріплені низькі податкові ставки або відсутні
взагалі. Окрім цього на таких територіях є певні особливості: спрощені умови
ведення фінансової звітності, менш складний процес реєстрації юридичних
осіб, досить низький або взагалі відсутній податок на прибуток, відсутність
обмежень на вивіз валюти, а також є можливість вести бізнес анонімно. Такі
умови роблять офшорні зони дуже привабливими для підприємств. Цілей для
створення офшорних зон можна перерахувати досить багато: наприклад,
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залучення іноземного капіталу (валютних надходжень), прискорення розвитку
країни (стимуляція зайнятості населення), впровадження новітніх технологій.
Не дивлячись на майже незліченну низку привабливих характеристик
офшорів для підприємств, існує вагомий недолік для держав – це, перш за все,
неконтрольований відтік капіталу, який згубно впливає на економіки країн.
Офшорні зони основною своєю функцією «відмивання грошей» складають все
більшу загрозу фінансовій безпеці державі, яка включає в себе стабільний стан
всіх фінансових інститутів, розробку стратегій щодо посилення захисту
національних інтересів, визначення національних інтересів держави в
фінансовій сфері.
Отже, офшорізація бізнесу це процес негативного впливу офшорної
діяльності на національну економіку в цілому та на підприємництво зокрема,
що проявляється у непродуктивному відпливі капіталу за допомогою реалізації
спеціальних бізнес-схем з використанням офшорних фірм з метою оптимізації
умов інвестування, мінімізації або ухилення від оподаткування та/або
відмивання грошей.
Все це вимагає здійснення в Україні ефективної політики деофшорізації,
яка має включати комплекс державних заходів, законодавчих ініціатив, що
спрямовані на протидію приховування доходів суб’єктів, що формально
належать компаніям, які знаходяться в офшорах. Зазначена система заходів
щодо деофшорізації покликана: підвищити рівень збирання податків; значно
ускладнити

відмивання

глобального

і

кримінальних

внутрішньо-національного

грошей;
бізнесу;

підвищити

прозорість

сприяти

посиленню

контрольованості бізнесу з боку держав, в яких зареєстровані суб’єкти
підприємництва.
Деоффшорізація покликана припинити ухилення від оподаткування.
Реалізують це шляхом міжнародного співробітництва держав і розробки норм,
за якими резидентство компаній або окремих осіб визначають за місцем
фактичного: проживання керуючих і розпорядників майном; зберігання
бухгалтерських документів і записів, потрібних для роботи компанії;
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управління та розпорядження банківськими рахунками. Те, що обсяг відтоку
капіталу перевищує ВВП України, що за кожен рік виводиться близько 8 млрд
дол. США в офшори дає чітко зрозуміти, що необхідно якнайшвидше
переймати світовий досвід щодо контролю офшорних зон.
Процес деоффшорізаціі необхідно розглядати в контексті системного
підходу,

припускаючи,

що

він

включає:

розробку

та

впровадження

інституціонально-правових засад деофшорізації, зокрема, щодо вдосконалення
податкового законодавства (в частині оподаткування іноземних компаній);
приєднання до міжнародної співпраці в обмін податковою інформацією;
постановку і вирішення проблеми амністії капіталів; створення сприятливих
фінансово-економічних, правових, організаційних та інших умов розвитку
вітчизняного підприємництва.
Дієва

реалізація

політики

деофшорізації

економіки

сприятиме

покращенню стану фінансової стабільності, активізації інвестиційної діяльності
та забезпеченню економічної безпеки підприємництва України.
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ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Корупція – досить складне соціально-економічне явище, наслідки якого
мають місце в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Корупція в широкому
розумінні цього поняття не характерна для бізнес-сектору економіки, вона
більш притаманна для державного сектору чи у зв'язці “бізнес-структура –
держава”, де фінансування здійснюється з державного бюджету. Однак, явища
корупції знаходять свій прояв і у приватних компаніях та підприємствах,
Законодавче визначення корупції закріплено в Законі України “Про
запобігання корупції”, і означає використання особою, зазначеною у частині
першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних
з ними можливостей, тощо [1].
Щодо корупції в приватному секторі економіки, то суб’єктами вчинення
корупційних дій можуть бути особи, які постійно або тимчасово обіймають
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посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративногосподарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких
обов’язків у юридичних особах приватного права, незалежно від організаційноправової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які
виконують

роботу

або

надають

послуги

відповідно

до

договору

з

підприємством, установою, організацією, у випадках, передбачених зазначеним
вище.
За оцінками експертів, у приватному секторі найчастіше зустрічаються
такі форми корупції, як: хабарі за працевлаштування (33%), купівля
інсайдерської інформації (37%), змови щодо утримання цін на певному рівні
(38%), купівля інформації щодо тендерних пропозицій (34%); “відкати” (46%)
[3, с. 7]. Як бачимо, одним із розповсюджених проявів корупції в бізнесі є
“відкат”, що процвітає в усіх областях українського бізнесу, але найбільш
розвинений у рекламному, фінансово-інвестиційному та торговельному бізнесі.
У деяких областях бізнесу це явище стало звичною річчю й навіть подекуди
вважається нормою. Нерідко зустрічаються такі випадки в діяльності страхових
компаній, коли співробітники, до сфери повноважень яких входять питання
врегулювання страхових випадків, пропонують клієнтам прискорити виплату
грошей за “відкат” у розмірі 5-10% від суми, а іноді і більше. Прояви корупції
знаходять своє відображення в банківській сфері за можливість отримати
кредит компаніям та приватним підприємствам, в сфері рекламного бізнесу,
підбору персоналу, в сфері торгівлі тощо, що в свою чергу впливають на ціну
та якісь продукції, вартість наданих послуг, і як наслідок, на ефективність та
прибутковість підприємства в цілому. У підприємства, що закупає товар чи
обирає послугу з “відкатом”, зростають затрати на ведення бізнесу і падають
прибутки; при закупівлі по тій схемі сировини для подальшого виробництва
означає

зростання

ціни

на

кінцевий

продукт

та

робить

його

неконкурентноздатним. Крім того, закупівля товарів та послуг по корупційним
схемам може включати ще й ризик того, що товар обрано не самий якісний, що
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відображається на ефективності роботи підприємства та знижує якість
кінцевого товару.
Аналізуючи вищезазначене, маємо визнати, що економічна безпека
підприємства і корупція нерозривно пов’язані, а відсутність безпеки передбачає
наявність систематичної корупції. Звичайно, що боротьба з корупцією в сфері
підприємництва в довгостроковій та короткостроковій перспективах залежить
від наявних технічних механізмів і відповідних стратегій. Координувати
діяльність підприємства з планування та оцінювання ризиків, включаючи
обговорення корупційних проблем допоможе поступово мінімізувати втрати
підприємства,

підвищити

його

ефективність,

прибутковість

та

конкурентоздатність.
Найефективніші відповіді на питання щодо подолання проявів корупції в
сфері приватного підприємництва будуть отримані у разі використання
інноваційних, комплексних і скоординованих підходів від усіх зацікавлених
сторін. Світовий досвід свідчить, що найбільшим та найнебезпечнішим ризикам
мають запобігати керівники середнього рівня, так звані “лінійні” керівники. За
європейськими стандартами це управлінська відповідальність керівників за
конкретні напрями діяльності, що належать до їх повноважень. Лінійне
керівництво відповідає за управління, контроль, звітність та вжиті заходи щодо
ризиків корупції в тому числі.
Для того, щоб виявити корупцію на підприємстві, варто звернути увагу на
наступне: враховувати можливість наявності корупції під час проведення
аудиту; знати ознаки угод та операцій, які можуть бути пов’язані з корупцією.
До

таких

ознак

зазвичай

належать:

неофіційна

звітність;

наявність

необлікованих операцій; невизначення в обліку всього обсягу доходів;
визначення в обліку неіснуючих (фіктивних) витрат; неналежна ідентифікація
або оцінювання об’єктів обліку; наявність підробленої документації; знищення
бухгалтерських

документів

раніше

встановленого

терміну;

укладення

економічно-невигідних угод; заниження ціни реалізованих товарів, робіт,
послуг; завищення ціни куплених товарів, робіт, послуг тощо. Зокрема, одним з
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наслідків корупції є зростання цін внаслідок включення хабара як обов’язкової
складової формування ціни на товари чи надані послуги.
Досягнення цілей щодо зменшення корупції на підприємстві включає в
себе широкий спектр завдань щодо ефективності і результативності операцій,
захисту активів підприємства, надійності та цілісності процесів звітності,
управління ризиками організації (ідентифікація ризиків, оцінювання ризиків і
реагування), основних функцій (бізнес-процеси, такі як продажі, виробництво,
маркетинг, безпека, функції замовника, операції), підтримуючі функції (облік
доходів і витрат, людські ресурси, закупівля, нарахування заробітної плати,
інфраструктура

та

управління

активами,

інвентаризація,

інформаційні

технології). Проаналізувавши причини та умови виникнення фактів корупції та
визначивши її наслідки, можна прослідкувати взаємозв'язок між передумовами
і наслідками.
Неадекватне управління; брак експертизи, освіти, навичок чи досвіду,
неналежна система обліку та контролю; наявність людського фактору:
помилки, неуважність, великий обсяг роботи, втома, хвороба; халатність,
невиконання посадових обов’язків в своїй сукупності викликають конфлікт
інтересів та наявність умислу. З цього випливає безпосередньо вчинення дій,
якими порушуються закони, стандарти, правила, процедури або
дій, які належно і приймаються

невчинення

неефективні управлінські рішення.

Результатом або наслідком буде недоотримання (втрата) доходів, незаконні
витрати (незаконні, нецільові витрати та недостачі), недосягнення визначених
цілей підприємства; неекономна, нерезультативна чи неефективна його
діяльність

та

отримання

(погодження

отримати)

відповідної

особи

неправомірної вигоди чи сприяння отриманню неправомірної вигоди третіми
особами.
Уникнути таких негативних явищ можливо шляхом проведення аудиту у
сферах діяльності підприємства, найбільш вразливих до проявів корупції;
періодично оцінювати ризики корупції та шахрайства, які негативно впливають
на виконання завдань; оцінювати ефективність функціонування системи
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контролю, правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірності
фінансової

звітності,

брати

участь

у

навчанні

підлеглих

з

питань

бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю, управління ризиками.
Відповідно до Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” [2]
першочерговим завданням є антикорупційна реформа, основною метою якої є
суттєве зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету
та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України у
міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції.
Список використаних джерел
1.

2.

3.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. №1700-VII
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056. URL:
http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.
Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента
України
від
12.01.2015
р.
№5/2015
URL:
http//www.president.gov.ua/documents/18688.html
Корупція в приватному секторі [Електронний ресурс]. URL:
http://91.142.175.4/ nazk_files/doslidzhennya/8.pdf
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ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
На сучасному етапі розвитку господарювання збільшується роль
інформації у житті суспільства, що призводить до створення єдиного
інформаційного простору, який забезпечує ефективну взаємодію, доступ до
світових інформаційних ресурсів і задоволення певних потреб.
Система бухгалтерського обліку відіграє важливу роль в формуванні
точної

і

достовірної

інформації.

Сучасний

бухгалтерський

облік

є

інформаційною базою, на основі якого формуються показники звітності і
відповідно приймаються важливі для організації управлінські рішення. Крім
того, основна задача показників системи бухгалтерського обліку – задоволення
інформаційної потреби широкого кола користувачів. [1]
Забезпечення належного рівня економічної безпеки будь-якої організації,
незалежно від форми господарювання (установи і організації державного
сектору або підприємства комерційного сектору) – є однією із функцій системи
бухгалтерського обліку.
В даний час в наукових працях відомих вчених та економістів, як
вітчизняних, так і зарубіжних, питанню захисту інформації, а разом із тим і
економної безпеки суб’єкта господарювання приділяється багато уваги. Це
пов’язано, в першу чергу, із тим, що створена система бухгалтерського обліку
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як елемента управління установою не дозволяє до кінця бути впевненими у
захисті інформаційних ресурсів і відповідно не дає остаточної змоги досягти
бажаного результату. [4, 5]
Однією із необхідних умов існування на ринку для суб’єктів
господарювання є – наявність повної поінформованості. Ситуація, коли бракує
інформації називається проблемою асиметрії інформації. І виникає запитання
чи не штучно використовується дана ситуація, в одному випадку – з метою
забезпечення захисту власних інтересів організації,

а в іншому – з метою

приховування від контрагентів справжнього фінансового стану.
В переважній більшості випадків асиметрія інформації є умисною дією,
оскільки за цих обставин створюється така ситуація на ринку, в наслідок якої
очікують або на надходження додаткового прибутку, або на уникнення
ймовірних збитків. Не кожне підприємство готове розкрити показники свого
фінансово-майнового стану для контрагентів, які є конкурентами в певній
галузі.
В сучасний умовах господарювання все більшої актуальності набуває
відомий вислів: хто володіє інформацією, той володіє світом. Відповідно
зростає попит до системи інформаційних ресурсів і не завжди дана ціль
досягається традиційними методами пошуку інформаційних показників.
Так, широке застосування інформаційних систем і технологій разом із
відповідним програмним забезпеченням дозволяє нам отримати широкий
спектр позитивних результатів: обробка досить великого масиву інформації за
відносно короткий проміжок часу, постійний аналіз за діяльністю організації і
тотальний контроль, навіть при наявності досить значної відстані до
контрольованого об’єкта. [3] Однак, з моменту підключення організації до
Інтернету

і

бухгалтерських

виведення

зручним

показників,

автоматизованим

організація

способом

перетворюється

в

системи
абсолютно

незахищену і виникає ряд додаткових питань по забезпеченню захисту
інформаційних ресурсів.
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Система захисту інформації – це комплекс правових, технічних,
програмних і організаційних елементів, співвідношення і зміст яких забезпечує
індивідуальність систем захисту інформаційних ресурсів і відповідно надає
певну гарантію достовірності даних. [2]
Цілком зрозуміло, що захист інформаційних ресурсів є об’єктивною
необхідністю, що сприятиме вчасному виявленню внутрішніх і зовнішніх
загроз та пошуку можливих альтернативних рішень щодо усунення і
попередження небажаних наслідків. Відповідно питанню захисту інформації
має приділятися належна увага.
В якості висновку хотілося б зазначити, що на сьогодні інформація стає
актуальним і важливим ресурсом особливо в контексті розвитку суб’єкта
господарювання. Інформаційний ресурс, отриманий в результаті якісно
сформованої системи бухгалтерських показників, є ключовим фактором у
забезпеченні економічної безпеки організації, установи. Основним завданням –
буде знаходження бажаного компромісу між відкритістю, вільним доступом і
захистом інформаційних ресурсів з метою подальшого розвитку суб’єктів
господарювання.
Список використаних джерел
1.
2.

3.
4.
5.

Закон України від 16.07.1999р. №996-ХІV „Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2018р. №437-р „Стратегія
модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
державному секторі до 2025 року”
Івахненков, С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку
та аудиту : навчальний посібник / С. В. Івахненков – К. : Знання, 2003. – 349 с.
Сук, Л. К. Бухгалтерський облік [Текст] : навчальний посібник / Л. К. Сук, П.
Л. – К. : Знання, 2005. – 471 с.
Сушко, Н. Реформування системи бухгалтерського обліку в державному
секторі [Текст] / Н. Сушко, Л. Гізатуліна // Независимый аудитор. – Режим
доступу:
http://nauditor.com.ua/ru/component/na_archive/459.html?view=material
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Желізко Ю.М.
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
На сьогодні Україна має застосовувати ряд заходів для створення балансу
на національному ринку товарів, робіт та послуг. Універсальним з яких є
експорт товарів за кордон. У свою чергу, це дає поштовх для створення товарів
подвійного призначення, що буде найкращим важелем в регулюванні проблем
підприємництва в різних галузях. Це, насамперед, визначається завданнями, які
ставляться

внаслідок

прийнятих

міжнародних

зобов’язань,

політики

забезпечення національних інтересів і безпеки.
Сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується істотним
посиленням

загроз

національній

безпеці

держави.

В

цьому

випадку

першочергового значення набуває експортний контроль торгівлі товарами
військового призначення та подвійного використання в системі міжнародної
економічної безпеки.
Питання дослідження економічної безпеки вивчають такі вітчизняні
науковці, серед яких О. Баженова, З. Варналій, Т.Васильців, А. Гальчинський,
В. Геєць, І. Мазур та інші.
Так, З. Варналій визначає, що економічна безпека – це стан національної
економіки, за якого зберігається економічна стійкість до внутрішніх та
зовнішніх загроз і задовольняються потреби особи, суспільства, держави [2,
с.21].
В. Геєць зазначає, що економічна безпека – це одна з найголовніших
складових національної безпеки, яка відображає зв'язок між економічною
могутністю країни, її воєнно-економічним потенціалом та національною
безпекою. Також, на його думку, економічна безпека держави визначається як
стан економіки та інститутів влади, за якого забезпечується гарантований
захист національних інтересів, соціальна спрямованість політики, достатній
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оборонний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх та
зовнішніх процесів [1, c.65].
Поняття експортного контролю визначається сукупністю міжнародних
правових норм, зобов'язань договірного та політичного характеру, а також
контролюючих заходів міжнародної передачі та використання товарів
військового призначення, товарів подвійного використання та інших вразливих,
з точки зору безпеки, товарів. При цьому завданням таких дій є зменшення
небезпеки застосування військової сили, розповсюдження зброї масового
знищення та засобів її доставки, а також зниження ризику застосування товарів
у терористичних цілях [3, с. 31].
Особливістю експортного контролю є його відношення до товарів
подвійного використання та військового призначення, а також до інформації
про ці товари, роботи, послуги.
Відповідно

до

Закону

України

«Про

державний

контроль

за

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
використання» до товарів подвійного використання відносяться [4] товари, що
можуть бути використані у створенні:
1. звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
2. ракетної зброї;
3. ядерної зброї;
4. хімічної зброї;
5. бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.
Але потрібно звернути увагу, що саме товари подвійного використання
можуть стати для України вагомим фактором для зростання її промислового,
наукового та інтелектуального потенціалу. Окрім цього, цей тип товарів може
слугувати стимулом для економічного розвитку та способом забезпечення
міцності економічної безпеки держави.
У сфері експортного контролю всі товари підлягають детальній
класифікації, виділяються такі види:
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1) товари військового призначення (їх перелік наведений у Постанові
КМУ від 20.11.2003 р. № 1807, а експорт здійснюється за дозволом ДСЕКУ);
2) товари подвійного використання (наведені у Постанові КМУ від
28.01.2004 р. № 86);
3) товари військового призначення, які допущені до цивільного
використання (потребують висновку державного органу про допущення товару
для цивільного використання);
4) товари, міжнародні передачі яких не підлягають державному контролю
(не визначені у списках товарів військового призначення і подвійного
використання).
З переліченого можна зробити висновок, що не тільки товари подвійного
використання є об'єктами експортного контролю, але також технології, послуги
та безпосередньо науковий потенціал, виконуючий роботи для іноземних
представників з розробки високотехнологічних товарів і товарів подвійного
використання.
При цьому одні й ті самі товари можуть бути віднесені до тих, які
підлягають експортному контролю, і до тих, які не потребують контролю з боку
держави. Тобто в даній ситуації виникають значні ризики та загрози
економічній безпеці держави.
На сьогоднішній момент для України є важливим вдосконалення
невирішених досі питань у сфері експортного контролю, пов'язаних з
визначенням товарів, технологій та послуг як обов'язковою частиною
діяльності вітчизняних експортерів.
Провідним завданням експортного контролю виступає регулювання та
ведення

обліку

вивезення

товарів,

контроль

відповідності

суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності міжнародним правилам і угодам, а також
захист національних інтересів.
Методами, за допомогою яких відбувається здійснення експортного
контролю можна вважати наступні:
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- опис та детальне визначення товарів до яких має застосовуватись
контроль (відбувається через дослідження відповідності товару, який є
об’єктом міжнародної передачі, його назви та складу, регламентованому
переліку складових за якими має здійснюватися державний контроль);
- видача дозвільних документів на рух цих товарів, а також на ведення
переговорів щодо руху подібної продукції;
- митне оформлення та контроль за законністю ввезення цих товарів;
- здійснення покарання суб’єктів, у яких було виявлено порушення
порядку передачі товарів подвійного використання, відповідно до законів
України та інших нормативно-правових актів в галузі експортного
контролю.
Нераціональне застосування таких методів експортного контролю
створює загрози економічній безпеці України, а саме: зменшення обсягів
виробництва

товарів

подвійного

використання,

а

також

військового

призначення, і їх експорту, погіршення коопераційних зв’язків та керованості
міжнародного трансферу технологій.
За рівнями регулювання експортний контроль можна поділити на:
міжнародний експортний контроль, національний експортний контроль та
внутрішньофірмовий експортний контроль.
Окрім цього експортний контроль розрізняється за етапами здійснення
процедур: загальні процедури; контроль процедур, пов’язаних із здійсненням
міжнародних передач товарів; контроль процедур, що здійснюються під час
постачання та після постачання товарів; контроль організаційних процедур
створення системи внутрішньофірмового експортного контролю підприємства;
контроль процедур функціонування системи внутрішньофірмового експортного
контролю підприємства; контроль процедур системи виявлення ризиків [5].
Як висновок, необхідно акцентувати увагу на вагомості експортного
контролю у забезпеченні безпеки держави та її зовнішньополітичних інтересів.
Тобто при експорті потрібно визначати ризики, способи протидії та запобігання
незаконному обігу контрольованих товарів. При цьому потрібно розуміти
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зв’язок між великою кількістю найменувань товарів, які підлягають контролю,
та експортним контролем, як інструментом регулювання економічної безпеки
держави. Таким чином поняття експортного контролю є ширшим за інструмент
регулювання економічної безпеки держави, а отже його можна вважати
інструментом регулювання національної безпеки держави в цілому.
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Желізко О. О.
аспірант кафедри підприємництва
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Прийняття будь–яких управлінських рішень завжди спирається на
відповідний обсяг об’єктивної та достовірної інформації. Ключовою умовою
ефективності управлінських рішень є отримання інформації у відповідні
строки, а також її актуальність, яка визначається розривом між часом
отримання даних та їх використанням для прийняття управлінських рішень.
Починаючи з появи у 1972 році на Стокгольмській конференції ООН у
контексті назви Глобальної системи безперервного спостереження, виміру та
оцінки стану навколишнього середовища (Global Environmental Monitoring
Systems – GEMS) моніторинг отримав визнання та розповсюдився на інші
сфери людської діяльності, які потребують отримання значних обсягів
управлінської інформації, особливо активно використовують моніторинг у
менеджменті на різних його рівнях (глобальний, міжнародний, національний та
ін.), у тому числі в межах державного управління.
Розповсюдження моніторингу привело до появи значної кількості його
визначень. Спираючись на напрацювання В.М. Новікова та В.В. Семенова [3],
Ю. Сурміна [4], К. Маккея [5], К.В. Дубич [1], Г.С. Григор’єва [2] можемо
визначити такі ключові ознаки моніторингу: а) є джерелом інформації про
розвиток відповідного об’єкту дослідження; б) передбачає безперервний збір
відповідних даних; в) направлений на виявлення проблем та відхилень від
оптимального тренду розвитку відповідного об’єкта дослідження; г) дає
можливість змінювати управління об’єктом дослідження.
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Під

трактуванням

моніторинг

впливу

державного

регулювання

інституціональних змін на систему економічної безпеки підприємництва
будемо розуміти процес безперервного спостереження, виміру та оцінки стану
регулювання органами державної влади і місцевого самоврядування змін у
окремих інститутах та національній інституціональній системі, спрямований на
виявлення проблем та підвищення ефективності такого виду регулюючої
діяльності держави у контексті забезпечення підвищення рівня економічної
безпеки підприємництва та системи економічної безпеки підприємництва в
країні.
Враховуючи значну кількість зацікавлених сторін в інформації, яку надає
моніторинг впливу державного регулювання інституціональних змін на
систему економічної безпеки підприємництва в Україні вважаємо доречним
виділити декілька груп суб’єктів його проведення (рис. 1). Відзначаємо, що
кожна з груп суб’єктів проведення моніторингу має власні цілі, які стосуються
отримання інформації щодо впливу регулювання державою окремих інститутів
і національної інституціональної системи в цілому на СЕБП країни.
Міжнародні організації потребують інформації в межах моніторингу
впливу державного регулювання інституціональних змін на СЕБП в країні для:
формування міжнародних рейтингів; визначення напрямів та ефективності
фінансової,

консультаційної,

інформаційної

та

інших

видів

допомоги

отримувачам такої допомоги з України; формування світової інформаційної
системи.
Представники владних інститутів інших держав світу акцентують увагу
на досягненні наступних цілей у контексті проведення такого виду
моніторингу: забезпечення інформаційної підтримки національних суб’єктів
підприємницької

діяльності

та

домашніх

господарств;

формування

національної інформаційної системи; забезпечення національної безпеки,
економічної безпеки країни.
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Представники владних
інститутів інших держав
світу

Міжнародні організації

Закордонні
домашні
господарства

Органи
державної
влади України

Представники
вітчизняних громадських

1.

Органи
місцевого
самоврядування
інших країн
світу

Суб’єкти
моніторингу впливу
державного
регулювання
інституціональних
змін на систему
економічної безпеки
підприємництва в
Україні

Закордонні
засоби масової
інформації

Рис.

Представники
закордонних бізнес одиниць

Вітчизняні
засоби масової
інформації
Органи
місцевого
самоврядування
України

Представники
вітчизняних бізнес одиниць

Суб’єкти

моніторингу

впливу

Вітчизняні домашні
господарства

державного

регулювання

інституціональних змін на систему економічної безпеки підприємництва в
Україні
*-Розроблено автором.
Органи місцевого самоврядування інших країн світу ставлять аналогічні
цілі до цілей проведення моніторингу впливу регулювання інституціональних
змін державою на систему економічної безпеки підприємництва державними
владними інститутами тільки у регіональному аспекті.
Представники закордонних бізнес–одиниць в якості цілей проведення
цього виду моніторингу ставлять такі: забезпечення інформаційної підтримки
здійснення

власної

фінансово–господарської

діяльності;

формування

інформаційної системи бізнес-одиниці; забезпечення економічної безпеки
підприємства; збільшення прибутковості діяльності.
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Закордонні домашні господарства у межах визначення цілей моніторингу
впливу державного регулювання інституціональних змін на СЕБП в Україні
звертають увагу на наступні: отримання інформації для прийняття зважених
рішень щодо інвестиційних вкладень в цінні папери українського уряду та
бізнес–одиниць; збір інформації для прийняття зважених рішень щодо
інвестиційних вкладень в українські активи; збільшення доходів або уникнення
збитків.
Закордонні засоби масової інформації в якості цілей такого виду
моніторингу визначають наступні: формування національної інформаційної
системи; забезпечення інформацією національні владні інститути, бізнес–
одиниці, домашні господарства; збільшення прибутковості діяльності.
Органи державної влади України потребують інформації в межах
моніторингу впливу державного регулювання інституціональних змін на СЕБП
в країні для: формування національної інформаційної системи; визначення
ефективності регулювання державними органами влади інституціональних змін
та внесення коректив у таке регулювання; визначення обсягів та якості впливу
регулювання інституціональних змін державою на національну безпеку,
економічну безпеку країни, економічну безпеку підприємництва та систему
економічної безпеки підприємництва.
Органи місцевого самоврядування України ставлять аналогічні цілі до
цілей проведення моніторингу впливу регулювання інституціональних змін
державою на систему економічної безпеки підприємництва державними
владними інститутами тільки у регіональному аспекті.
Представники вітчизняних бізнес–одиниць в межах проведення такого
виду моніторингу ставлять ідентичні цілі до цілей представників закордонних
суб’єктів підприємницької діяльності.
Представники

вітчизняних

громадських

організацій

у

контексті

моніторингу впливу державного регулювання інституціональних змін на
систему економічної безпеки підприємництва в Україні звертають увагу на:
забезпечення розвитку соціальної сфери; дотримання конституційних прав
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громадян

країни;

формуванні

національної

інформаційної

системи

та

інформаційного середовища; захисті бізнес–одиниць та домашніх господарств
від не ефективних та не продуктивних дій органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Вітчизняні домашні господарства в якості цілей щодо здійснення такого
виду моніторингу визначають: захист від неефективних та непродуктивних дій
органів

державної

конституційних

влади

прав;

та

місцевого

забезпечення

самоврядування;

відповідного

рівня

дотримання
соціального

забезпечення.
Цілі вітчизняних засобів масової інформації ідентичні цілям закордонних
ЗМІ, які вони намагаються досягти у межах моніторингу впливу державного
регулювання

інституціональних

змін

на

систему економічної

безпеки

підприємництва в Україні.
Відзначаємо,

що

відсутність

розробленого

моніторингу

впливу

регулювання інституціональних змін державою на систему економічної безпеки
підприємництва в Україні призводить до того, що заявлені вище цілі
визначених груп суб’єктів досягаються не в повному обсязі, а це має критичний
вплив на їх ефективне функціонування у світовій, міжнародних, національних
соціально – економічних системах.
Принципами здійснення моніторингу впливу державного регулювання
інституціональних змін на СЕБП в країні повинні бути: оперативність, що
припускає проведення моніторингу та надання інформації у чітко визначені
короткі проміжки часу; доречність, тобто проведення моніторингу та надання
інформації за необхідності її отримання суб’єктами його проведення;
систематичність, тобто визначення процесу проведення моніторингу та його
складових як окремої системи; об’єктивність, що має на увазі відсутність у
наданій інформації суб’єктивної точки зору аналітиків та помилок; достатність,
тобто обсяги та структура отриманої інформації є достатніми для прийняття
зважених управлінських рішень щодо корегування регулюючої діяльності
державних владних інститутів; конфіденційність джерел інформації стосовно
92

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

отримання її від носіїв відповідних даних, які необхідні для проведення
моніторингу.
Список використаних джерел
1.

2.

3.

4.

5.

Дубич К.В. Соціальне замовлення – ефективний механізм надання
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENTREPRENEURSHIP –
OPPORTUNITY OR THREAT?
In today’s fast-changing world we are experiencing three main accelerations:
globalization, climate change and technology. In order to successfully predict the
future and consolidate its position in the world, an enterprise in any sphere should
generate new ideas, new technologies, creating and sustaining with it not only
economic value, but also social. One of these technological tools, which is rapidly
improving and defining many aspects of the future in our society, is artificial
intelligence (AI). The concept is quite young, but has already found its supporters
and skeptics. AI increases its potential with each passing year by flexibility,
efficiency and popularity of the application. Some experts believe that AI technology
might be the best way to achieve the key strategic goals of any enterprise. On
the contrary, others are convinced that, along with global perspectives, artificial
intelligence forms equally global threats. It is fundamentally important that
intellectual systems have to do exactly what the developer wants from them. So, what
impact on entrepreneurship will have the use of artificial intelligence?
The first, who coined the term “artificial intelligence” in 1956, was John
McCarthy [3] when he invited a group of researchers from a variety of disciplines
including language simulation, neuron nets, complexity theory and more to a summer
workshop called the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence
to discuss what would ultimately become the field of AI. At that time, the researchers
came together to clarify and develop the concepts around “thinking machines” which
up to this point had been quite distinctive.
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According to the seminal paper “Computing Machinery and Intelligence”
written by A. Turing [8], the first AI concept of what is now known as the Turing test
was ever introduced to the general public in the 1950s. C. Shannon [4] researched
how a machine might be programmed to play chess.
In the early 1980s, scientists in the field of computing theory A. Barr and E.
Feigenbaum [1, p. 37] proposed the following definition of artificial intelligence (AI).
It is a field of computer science that develops intelligent computer systems, that is,
systems that have the capabilities that we traditionally associate with the human mind
– language understanding, training, ability to reason, solve problems, etc.
Nowadays, modern dictionaries define AI as a subfield of computer science
and assert that machines can imitate human intelligence. According to English
Oxford Living Dictionary [5], AI is the theory and development of computer systems
able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual
perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.”
After we have somehow dealt with the essence of the AI concept, we need to
know that artificial intelligence is not the same as machine learning, despite the fact
it's regularly used as a synonym for it. The main difference to remember is that
machine learning is simply a process by which a computer can learn a skill, whereas
artificial intelligence refers to a computer that can “think” for itself without being
programmed to do so. Moreover, there are two chief types of AI. Narrow AI (weak
AI) is designed to perform a narrow task (e.g. only facial recognition or only internet
searches or only driving a car) and general AI (strong AI) is long-term goal of
many researchers to create as it would outperform humans at nearly every cognitive
task [6].
Artificial intelligence is developing faster than we think, and speeding up
exponentially, for a long time all high-tech companies use it for their own purposes.
Here are some examples of its application.
Large retailers, like Target and Amazon, earn millions thanks to the ability of
their stores to predict our needs. The recommendation service on Amazon.com works
on the basis of machine learning technology, it also helps to choose the optimal
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routes for automatic moving in the processing and execution centers. The
technologies of understanding and recognizing natural language formed the basis for
Siri and Alexa service. Due to AI, especially to computer vision, sensor fusion, and
deep learning, the new initiative by Amazon was built - cashierless store Amazon Go,
which has positioned itself as world’s most advanced shopping technology. Machine
and deep learning are the priority for Google AI and its tools from translations,
healthcare to making our smartphones even smarter. Facebook AI is committed to
designing the file of machine intelligence and creating new technologies to give
people better ways to communicate [2]. In addition, several leaders including
Amazon, Apple, DeepMind, Google, IBM and Microsoft in 2016 joined together to
create “Partnership on AI to Benefit People and Society” to develop and share best
practices, understanding and to identify aspirational effort in AI for socially
beneficial purposes [2].
Thus, can we conclude that artificial intelligence is only about benefits and
positive consequences? Foremost, we need to learn this aspect deeper and
differentiate reasons for and against AI (Fig. 1).
Considering all the effects of AI, it should be noted that positives outweigh the
negative ones. One massive advantage of artificial intelligence is its potential to
complete mundane tasks and that will increase productivity. What is also important
for entrepreneurship, AI can work faster with better quality and results, minimizing
any chance of error. Artificial intelligence could potentially lead to massive benefits
in very risky areas such as mining, fuel exploration, space exploration etc.
The greatest social threat is a replacement of humans with machines that can lead to
large-scale unemployment. According to World Economic Forum study “The Future
of Jobs Employment” [7] published in 2016 it is predicted that around 5.1 million
jobs will be lost to artificial intelligence over the next five years alone, across 15
countries. Still, this tendency will not have any negative consequences on the
enterprises, but rather prosperity. This social disadvantage, however, can be also
considered as an advantage. Since AI will displace many low-skilled jobs, it can
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boost the use of people’s creative minds and open up new opportunities for creative
jobs.
PROS

CONS

Dealing with monotonous
work

High cost

Making faster decisions and
actions

Unemployment

Error-free processing

De-humanising

Daily application

No original creativity

No frequent breaks
Taking risks on behalf of
humans

Figure 1. Advantages and disadvantages of Artificial Intelligence
Creating artificial intelligence is perhaps the biggest technological event for
entrepreneurship and for mankind in general. From our abstract it can be concluded
that the concept of artificial intelligence is multilateral. It can be applied in different
areas of entrepreneurship, even more; the use of artificial intelligence can eradicate
poverty and hunger from human race. Of course there is always a genuine risk that
the profit will not be distributed evenly, especially in the early stages of expansion.
As follows, for giant companies, artificial intelligence is a new, unlimited
opportunity, but for medium and small entrepreneurship this technological tool still
remains to be a threat for their competitiveness or even existence.
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ОФШОРНОЇ ЗОНИ
ДЛЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
Startup-культура в Україні з кожним роком розвивається все стрімкіше.
Станом на 2018 рік Україна посідає 43 місце у рейтингу Startup Ranking. Згідно
з даними дослідження в Україні нараховується 231 стартап [1]. За даними
Міністерства економічного розвитку кількість таких компаній перевищує 2000.
Незважаючи на відмінність даних, між даними показниками залишається дещо
спільне – ці цифри ростуть щорічно і з дуже високими темпами.
Однак кількісне значення не є надзвичайно показовим, адже це ні в якому
разі не свідчить про успішність всіх до єдиної компаній. За обсягом інвестицій
українські стартапи теж показують значний ріст. У 2017 році вітчизняні
компанії залучили втричі більше коштів ніж за попередній рік. За даними
Української асоціації венчурного та приватного капіталу (англ.

Ukrainian

Venture Capital and Private Equity Association, UVCA) український ринок
венчурного капіталу у 2017 році становив близько 300 мільйонів доларів США.
Прогнозується, що дана цифра повинна зрости у 2018 році [2].
Такі цифри лише на перший погляд здаються значними і показують
високий рівень розвитку технологій в Україні. Насправді ж, якщо ми
проаналізуємо структуру 300 мільйонів, то побачимо, що третина даної суми –
це кошти, що були в інвестовані в український стартап Grammarly. Компанію,
справді, заснували українці і вони мають офіс в Києві, однак на даний момент
штаб-квартира та другий офіс одного з найуспішніших стартапів знаходиться в
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Сан-Франциско та Нью-Йорку, що за результатами опитування UVCA
автоматично робить стартап закордонним [3].
Якщо здається, що така ситуація – це рідкість, і радше виняток з правил,
то в українських реаліях це далеко не так. Дуже велика частка вітчизняних
стартапів переїжджають у країну з більш сприятливими для них умовами як
тільки трапляється така нагода. В найкращому випадку компанія не розриває
зв’язок з Україною, залишаючи тут свій офіс, в найгіршому – стартап повністю
переїжджає закордон. Дану проблему можна розглядати з двох позицій:
продуктового стартапу та програмного стартапу.
У першому випадку переїзд закордон є логічним і виправданим, адже
якщо розроблений компанією продукт з самого початку орієнтувався на ринок
США (для прикладу), то і реалізовувати цей продукт буде простіше, працюючи
безпосередньо в країні збуту, як у логістичному так і в технічному плані. Така
проблема є загальносвітовою, а не лише українською. І така ситуація є
невідворотною, оскільки мислення тільки в рамках вітчизняних обмежень не
властиве для стартапів.
Однак у другій ситуації така логіка не є очевидно. Українська компанія,
що працює виключно в інтернеті не потребує фізичної присутності на
цільовому ринку. В даному випадку, на перший план виходить питання
залучення інвестицій. За словами засновників успішних українських стартапів,
факт реєстрації компанію на пост-радянських теренах означає додатковий
ризик для інвестора, а отже і зменшення ймовірності залучення коштів [4].
Другим питанням є оподаткування, яке, на теренах України, є несприятливим
для стартапів. Реєструючись як фізична особа підприємець, засновник хоч і
суттєво зменшує ставку оподаткування, однак водночас обмежує себе у
питаннях кількості найманих працівників та допустимого доходу. Будучи на
загальній системі оподаткування стартапу буде дуже важко існувати, особливо
будучи на початкових етапах існування, адже навіть за відсутності прибутків,
компанія повинна буде сплачувати податки з доходів власних працівників.
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Тобто в сучасних умовах ми спостерігаємо ситуацію, в якій для
українських стартапів, які мають на меті вийти на глобальний ринок, немає
відповідного бізнес-середовища. Це є причиною того, що рано чи пізно всі
стартапи (за виключенням тих, що орієнтовані виключно на вітчизняний ринок)
переїдуть у те місце, де пропонуються сприятливі умови.
Такими територіями є офшорні зони для стартапів, в яких забезпечена
необтяжлива система оподаткування, юридичний захист, що базується на
місцевому законодавстві та інше. Ключовою метою компаній, що базуються в
таких зонах є не лише отримання попередньо описаних переваг, але й
підвищення репутації компанії за рахунок високого рівня визнання самої
території.
Кожна офшорна зона є більш привабливою для різних видів компаній.
Однак найкращим прикладом формування такої зони на певні території країни
є створення сприятливого середовища у штаті Делавер (англ. Delaware) чи
Вайомінг (англ. Wyoming) у Сполучених Штатах Америки. Дуже низький
(може бути нульовий) податок на прибуток підприємств, конфіденційність та
статус однієї з найсильніших офшорна юрисдикція у світі, є дуже
привабливими перевагами [5].
Зрозуміло, що створення офшорної зони передбачає зміну законодавства,
але таке надання виключно локальних привілей дає бізнесу можливість
легально платити менше податків, а самому офшору забезпечує додаткові
надходження. Тобто в даному випадку виграють усі: така ініціатива активізує
діяльність технологічних компаній і потенційно приведе на ринок України
міжнародні ІТ-компанії, що у свою чергу покриє ті початкові незначні втрати,
що будуть спричинені точковим зниженням ставки оподаткування.
Таким чином, створення офшору для українських технологічних
стартапів матиме виключно позитивні наслідки, зокрема:
- Україна стане не тільки джерелом дешевого аутсорсингу у сфері ІТ,
але й провідним і повноцінним гравцем на ринку інформаційних
технологій;
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- Підвищиться рівень інвестиційної привабливості України, як центру зі
сприятливими умовами для розвитку стартапів;
- Активізується співпраця міжнародних компаній з ринком України,
відбудеться входження ІТ-гігантів на вітчизняний ринок, що у свою
чергу сприятиме утворенню додаткових робочих місць;
- Покращиться репутація країни загалом, що стане причиною розвитку
економіки та підвищить рівень життя населення.
Саме тому, замість того, щоб нарікати на відмивання грошей через
європейські офшорні зони, Україні варто задуматися про створення власного
офшорного стартап середовища.
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SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP:
FROM BUSINESS-AS-USUAL TO BUSINESS SUSTAINABILITY

Our planet along with the whole World community is staying in the front of
severe global environmental crisis, which is unexampled in its dimensions, scope and
participants' involvement. The nature–exhausting industrial practices as a primary
reason of this crisis are leading to total pollution of the environment, depletion of
natural resources, climate change, waste accumulation and biodiversity loss [1]. As
result, most environmental problems are making vulnerable communities and
business to any negligibly small natural phenomena or accidents and its associated
uncertainties.
In addition to this, the increasing public awareness about the Nature and the
future of next generations has begun to have a tangible impact on business strategies
and operation processes of companies. Therefore, not only being environmentally
friendly is a fashion trend, it is becoming more and more significant for all business’
sectors as it may provide additional benefits or it may create barriers for its
development [2].
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Due to a variety of environmental challenges, business is facing an
increasingly broad range of risks both directly, as limited nature resources or
disruptions of supply chain, and indirectly, as in health hazards that may lead to loss
of person-hours and efficiency. These risks have become more apparent particularly
in the last decade as droughts, heat stress and floods affect the world’s industries,
populations and ecosystems [9].
There is an urgent necessity in looking and implementation of new business
practices, which as expected will play a leading role in mitigation the global
warming, achieving globally agreed sustainable development goals and ensuring safe
environment for all livings. This is why sustainability as a promising concept of
global interaction and communication has now become an essential ingredient to
ensure a business’s long-term success [9].
In broad sense, the sustainability is a concept of supportive non-destructive coexistence of natural and economic systems, providing a balance between of human
needs and Nature's capabilities. In few next decades an implementation of principles
of sustainability into business operations and greening of business models have been
playing an important role in the corporate strategies as for international
establishments as well small and medium companies (SMEs).
Reasons of becoming green can be different and rather wide: from risks
management to growth opportunities. For example, using less raw materials and
energy resources, decreasing of pollution and waste generation, overall reduction of
operating costs, access to new markets and get into better relationships with
suppliers, customers and government agencies etc. At this every company comes
after own arguments and motives for being more green and sustainable in business.
By the way, for more than 30-years history after announcement (Brundtland,
1987) the concept of sustainable development is still a new and poor-understandable
idea for many businesses. Although many companies that adopted sustainable
environmentally comprehensive policies al least ten years ago have outperformed
those that didn't.
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Suitability for business may have different shades. In common words it
envisages an adopting business strategies and activities that meet the needs of the
enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the
human and natural resources that will be needed in the future [3].
This definition highlights three interdependent sides of any business today:
business’s dependence on economic performance with needs of business and its
stakeholders, dependence on natural resources with needs for looking of accessible
renewable and alternatives sources of raw materials as well as needs in highly
qualified human resources in addition to physical and financial capital. Therefore,
there is a strong conviction that sustainability has a significant impact on business
operation and its strategies.
Its role and available means for implementation sustainability into business
vary from industry to industry and from region to region. Level of business
sustainability mainly depends on economic development of a region, where the
business operates, as well as existing technologies and techniques in the market.
There are no fixed rules for companies in becoming green or sustainable and there are
no common agreements in achieving of necessary business sustainability level.
Making business sustainable requires finding the appropriate business model,
which integrates together social, economic and ecological aspect. The traditional
four-element business model (namely, value creation, value proposition, value
capture, and value delivery) requires the recognition of environmental and social
aspects as overriding along with economic, as well as their importance in maintaining
the balance in the human being’s ecosystem. Traditional business model should be
transformed into new one with consideration of sustainability issues – a sustainable
business model.
A definition of sustainable business model is derived from a traditional
definition of business model by Alexander Osterwalder [8]. As a fundamental
structure of creation, delivering and capturing of value by companies, it helps to
improve the natural world and provides social benefits for employees and the local
community.
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Sustainable Business Model Research Group noted that “a business model for
sustainability helps describing, analyzing, managing, and communicating a
company’s sustainable value proposition to its customers, and all other stakeholders,
how it creates and delivers this value, and how it captures economic value while
maintaining or regenerating natural, social, and economic capital beyond its
organizational boundaries” [4].
Practical experience of many companies has shown that sustainable business
may provide profits over the long term whilst not causing environmental damage.
The sustainable business model provides a competitive advantage by aligning profit
and environmental objectives [5, 6].
According to Florian Lüdeke-Freund and Frank Boons [10] business model for
sustainability is the activity system of a firm that allocates resources and coordinates
activities in a value creation process that overcomes the public/private benefit
discrepancy. That is, a business model for sustainability is the structural template of a
business logic that creates the business case for sustainability.
Business may use a variety of “ingredients” and reasons for becoming
sustainable. Most of them are described in table 1 as major “building blocks” of a
sustainable business model.
Although there are many evidences that business should be developing on the
principles of sustainability, today companies are still doubt in the worth of this
concept choosing more traditional model. However, external pressure (legislation
tightening, investors’ expectations, demanding customers) as well as internal drivers
(operational costs, lack of natural resources, employee engagement) will only
increase the pressure on companies to adopt the sustainable model.
Table 1
The “Building Blocks” of a Sustainable Business Model
Business
Philosophy

Sustainable
Design

Align Business
Operation and
Environmental Needs
Environmental Impact
Assessment /
Life Cycle

Satisfy customer
needs and
environmental
benefits
Safety and
Health /
Durability

Respect for
Nature and
People
Biodegradable
/Biomimicry

Long-Term
Approach
Recourses and
Energy Efficient/
Closed-Loop
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Assessment

Sustainable
Production

Sustainable
Supply Chain
Strong
Relationships

Resources and
Energy Efficient
Technologies /
Water Efficiency/
Use of Renewable and
Secondary Raw
Materials /
Responsible
Production

Principles

Safe and GoodQuality
Products /
Customer Needs
in Safety
Products
Satisfaction /
Transparency /
Collaboration /
Reporting

Cost Efficient /
Multimodal Transport /
Responsibility /
Reduction of Risks and Liabilities
Employees /
Customers
Suppliers

Waste Less /
Pollution
Prevention
Technologies /
Environmental
Management
Systems

Resources /
Legislation
Commitment
Innovations /
Legislation
Commitment /
Mitigation of
Pollution Connected
Challenges /
Investments /
Shareholders
Loyalty

Legislation
Pollution
Commitment /
Prevention /
Mitigation of
Pollution Challenges
Communities

Source: adopted by authors on the base [5].

The 21st century is progressing very fast, business faces rapid environmental,
societal, and economic changes and it's shortening the time to assess issues and
devise strategies to address them. What we need are not just better products and
processes, but fundamentally different business models. As a company considers its
business model structure, the exchanges that occur at all points within the business
model present opportunities to innovate, distribute value, and shift outcomes for the
better.
Examples of more sustainable business models exist today. To be able to
design a business model that supports strategic sustainable development, it is
necessary to know what sustainability is and how to develop sustainabilitypromoting, economically viable business models.
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імені Тараса Шевченка
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ:
ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ДО СПІЛЬНОДІЇ
Сучасний стан світової економіки обґрунтовує необхідність перегляду
традиційних поглядів на конкуренцію та конкурентні відносини. Так, в ході 48ого Всесвітнього економічного форуму (WEF) в Давосі, світові лідери вели
мову про кризу глобалізації, в ході якої все більше протекціонізму, який
нівелює зусилля СОТ та здобутки глобалізації. Прем'єр-міністр Індії Нарендра
Моді назвав негативне ставлення до глобалізації однією з найбільш значних
проблем цивілізації поряд зі зміною клімату і тероризмом. Н.Моді вважає, що
країни ізолюються одна від одної. Торгові угоди зайшли в глухий кут, багато
держав зіткнулися зі скороченням транскордонних інвестицій, зростання
глобальної ланцюга поставок перервався. Як наслідок – з’явилися бар’єри, які
негативно впливають на людей в країнах, що розвиваються [1]. В таких умовах
подальше

традиційне

сприйняття

конкуренції

«як

двигуна

розвитку

національного ринку» є неможливим, оскільки важливим фактором розвитку
фірм

стає

поступова

підприємствами

до

трансформація

співробітництва

від
між

суперництва
багатьма

між

окремими

суб’єктами.

Відтак

дослідження трансформації конкурентних відносин від суперництва до
спільнодії, від конкуренції до кооперенції – стає все більш актуальним.
Сучасні

глобалізаційні

процеси

призводять

до

трансформації

конкурентних відносин, у системі конкурентних відносин все більш очевидною
стає тенденція до поступового послаблення антагоністичної складової
конкуренції, трансформації її у нові форми та зростання впливу конструктивної
складової партнерства між агентами ринку. Пошук шляхів до налагодження
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ефективних партнерських відносин і схильність до співпраці стають одними з
найбільш важливих ключових факторів успіху фірм. «Гуру» менеджменту
П.Друкер висловив думку про те, що у ХХІ ст. різноманіття, багатогранність
принципів

ведення

бізнесу

і

способів

його

організації

дозволяють

стверджувати, що світ перебуває «в епосі без закономірностей» [2].
Натомість нові стратегічні синергетичні ефекти, які з`являються як наслідок
успішного функціонування партнерств створюють нові додаткові рушійні
сили розвитку фірм [3].
Досліджуючи трансформаційні процеси конкурентних відносин, А.
Бранденбургер та Б. Дж. Нейлбафф доходять висновку, що в сучасних умовах,
коли все більша кількість компаній включається в процес виробництва одного
продукту, джерелом конкурентних переваг може бути весь виробничий ланцюг.
Іноді компанії доцільніше, швидше, дешевше виконати частину операцій
(дослідження і розробки, виробництво тощо) в співпраці з конкурентами. Тому
ефективна стратегія розвитку компанії має поєднувати як конкуренцію, так і
співпрацю [4].
Водночас слід зауважити, що конкуренція у традиційній формі, як
суперництво

між

окремими

підприємствами,

почала

замінюватися

суперництвом між цілими виробничими ланцюгами. Зокрема М. Кристофер
наголошує на входженні світових ринків в нову еру – «конкуренції ланцюгів
поставок» [5]. Мова йде про складні структури у вигляді сукупності фірм,
поєднаних спільною метою, кожна з яких створює частину кінцевої доданої
вартості, що в кінцевому підсумку призводить до суперництва між цілими
виробничими

ланцюгами.

На

противагу

«класичному»

стратегічному

менеджменту, що ґрунтується на ідеї М. Портера та вбачає основні конкурентні
переваги у вигідній ринковій позиції фірми, згідно реляційної концепції
основними джерелами міжорганізаційних конкурентних переваг є дуальні та
мережеві взаємовідносини фірм [6]. Обґрунтовуючи економічні ренти,
пов’язані з діяльністю мережі, Дж. Дайєр і Х. Сінгх заклали концептуальну базу
нового підходу до аналізу конкурентних переваг фірм та стратегій їх розвитку.
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Вони визначили «реляційну» ренту як «надприбуток, спільно створений в
результаті взаємин обміну, який не можна отримати будь-якій з фірм
ізольовано одна від одної і який може бути створений тільки шляхом спільних
зусиль партнерів» [7, с. 665].
Дедалі частіше компанії конкуренції надають перевагу стратегічним
союзам та партнерствам, які своєю перевагою мають синергію. Так, для
прикладу, General Electric має понад 100 укладених договорів про співпрацю з
партнерами в різних сферах; у IBM більше 400 стратегічних партнерів; Toyota
сформувала мережу довгострокових союзів з постачальниками комплектуючих;
Microsoft співпрацює з незалежними розробниками програмного забезпечення
для створення нового покоління Windows.
Останні дослідження засвідчують, що нині стандартна велика корпорація
одночасно бере участь приблизно в 30 союзах, на противагу приблизно 3 десять
років тому. Унаслідок поширення союзів і альянсів в бізнесі конкуренція між
окремими підприємствами трансформується в конкуренцію між групами
підприємств. Ще у 2000 р. за даними відомої компанії Booz Allen & Hamilton
провідні європейські та американські компанії близько 20% прибутків
отримували за рахунок активної діяльності в стратегічних альянсах [8 ].
Яскравим прикладом взаємодії є діяльність двох всесвітньовідомих компаній
Apple та Samsung. Незважаючи на те, що вони у спільній багаторічній
кооперентній взаємодії змогли освоїти і контролювати близько 2-х третин
ринку преміальних смартфонів у 2017 р. (за матеріалами журналу The
Economist – Apple відповідно 44% та Samsung – 22%,), конкурентна боротьба
між цими двома дуопольними лідерами загострюється [9]. Так компанії
Samsung та Qualcomm у лютому 2018 оголосили про формування стратегічного
союзу, через те, що Apple близька до завершення розробки і виробництва
власних комплектувальних (чіпів, ко-процесорів та ін.) та частини програмного
забезпечення, яке до цього Apple закуповувала у компаній Qualcomm and Intel
[10].
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Таким чином, на думку Н. Хмелькової: «Неухильне зростання числа
союзів, що укладаються глобальними конкурентами – Microsoft і Intel,
Microsoft та Apple, Apple та Samsung, Apple та LG - поступово
трансформував уявлення про сутність успішної ринкової стратегії» [11, с.
64]. Схожої думки дотримується й Р. Піно, зазначаючи, що збільшення
кількості та економічної могутності

стратегічних союзів призводить до

того, що – «в кінцевому підсумку силова конкурентна стратегія виявляється
гонкою, у якій компаніям не судилося вийти на фінішну пряму» [12].
Д.

Йоффі

та

Массачусетського

М.

Кусумано,

технологічного

відомі

інституту,

професори
довгий

час

Гарварду

та

вивчали

та

спостерігали за розвитком трьох найбільших компаній комп`ютерної індустрії
— Apple, Microsoft та Intel, і висвітлили результати своїх досліджень в книзі
«Искусство стратегии. Уроки Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса».
Зокрема, у цій праці вони зазначають, що для успішної діяльності в самій
динамічній зі сфер бізнесу необхідним є вміння дуже швидко приймати
рішення, використовуючи велетенський обсяг інформації. Саме тому досвід
Білла Гейтса, Енді Гроува и Стіва Джобса: «вважається еталонним для
керівника в будь-якій галузі». За словами Д. Йоффі та М. Кусумано,
кооперенція — це тактичні ходи на ринку, що поєднують співробітництво і
суперництво: конкуренцію та кооперацію [13]. Незважаючи на те, що Б. Гейтс,
Е. Гроув та Ст. Джобс не любили співробітництва, вони розуміли, що в
багатьох

випадках

воно

є

необхідним.

Визначальною

ознакою

цих

взаємовідносин було розуміння керівництвом компаній ринкової ситуації по
своєму та прагнення максимізувати власну вигоду від подібної взаємодії.
Зокрема, створюючи DOS разом з IBM, Б. Гейтс співробітникам своєї компанії
Microsoft пояснював: «що така гра не може тривати довго, потрібно просто
показати вигляд, що «це більше необхідно їм, а ніж нам». Результатом
кооперенції також буває наслідування та вдосконалення та власна реалізація
найбільш перспективних ідей партнерів-конкурентів.

«Давайте візьмем у

конкурентів те, що вони зробили добре, і підемо ще далі», – такими словами Б.
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Гейтс аргументував і виправдовував застосування цього методу. Це використав
і Джобс, який у 1979 році був у захваті від ідеї графічного інтерфейсу, який він
побачив у дослідницькому центрі Xerox, і зрозумів, що це майбутнє, яке
необхідно реалізовувати.
Отже, незважаючи на різноманітність трактувань самої ідеї тісної
співпраці, формування партнерських відносин набуває дедалі більшого
значення, оскільки забезпечує підвищення ефективності ринкової діяльності
підприємства та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Підтвердженням цього є дослідження консультаційної фірми Bain&Company,
яка встановила, що щорічні прибутки, що приносить клієнт, який має справу з
постачальником протягом 7 років, більше ніж в 5 разів перевищують грошові
суми, які отримують від покупця протягом першого року його обслуговування
[14, с. 57].
Необхідність перегляду традиційних поглядів на конкуренцію та
конкурентні відносини обґрунтовує потребу дослідження процесу отримання
конкурентних переваг окремими суб’єктами господарювання на отримання
синергетичних переваг усієї системи партнерських відносин. Саме цей аспект є
перспективним для подальших досліджень.
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університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 11 (152). – С.
23–28.
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условиях кооперентного рынка // Современная конкуренция. 2011. №5.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-marketingovoydeyatelnosti-kompaniy-v-usloviyah-kooperentnogo-rynka
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МІЖНАРОДНИЙ ЛІСТИНГ АКЦІЙ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАХИСТ БІЗНЕСУ
ВІД НЕДОЛІКІВ ТА ПРОГАЛИН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Функціонування кожного сучасного економічного суб'єкта вимагає
відповідних капітальних витрат, необхідних для забезпечення поточної
діяльності та розвитку. Підприємства в процесі діяльності використовують
капітал з різних джерел, що у багатьох відношеннях є дуже різноманітними.
Формування оптимальної структури фінансування розвитку підприємств
вимагає визначення поточних та майбутніх фінансових потреб та співставлення
їх з потенційно можливими до задіяння джерелами залучення капіталу.
Важливим посередником між компанією та інвестором залишаються
фондові біржі [6], що зосереджують та поєднують попит і пропозицію цінних
паперів, емітованих компаніями. З огляду на нерозвиненість вітчизняного
фондового ринку, ефективним, але все ще не досить поширеним серед
українських компаній методом залучення інвестицій, є розміщення цінних
паперів на міжнародних фондових біржах, – міжнародний лістинг акцій [4; 5;
7].
Міжнародний лістинг акцій українських підприємств являє собою
публічну пропозиції акцій приватного підприємства-емітента широкому колу
інвесторів на міжнародній фондовій біржі [3; 6]. Така пропозиція підтверджує,
що емітент досяг високого рівня корпоративного управління, інформаційної
прозорості та стійкого фінансового зростання. Більш конкретно він є складним
процесом залучення підприємством-емітентом за допомогою комплексу
формальних процедур довгострокових інвестицій, шляхом первинного або
вторинного публічного розміщення акцій на міжнародних біржах [1; 2].
Окреслений процес потребує виходу вітчизняних підприємств-емітентів акцій
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на

міжнародний

фондовий

ринок

та

може

реалізуватися

виключно

економічними суб’єктами з високим рівнем капіталізації та доброю репутацією.
Міжнародний лістинг акцій українських підприємств як джерело
інновацій має ряд переваг [1; 7; 8]:
–

для інноваційно активних вітчизняних підприємств лістинг акцій часто є

єдино можливим джерелом залучення інвестицій, оскільки альтернативні
джерела або украй дорогі для таких компаній, або обмежені відсутністю
кредитної історії, водночас на вітчизняному фондовому ринку обсяги
пропонованих інвестиційних ресурсів є вкрай недостатніми;
–

міжнародний лістинг акцій не створює боргового тягаря, оскільки немає

необхідності здійснювати повернення залучених ресурсів і сплачувати відсотки
за їх використання;
–

міжнародний лістинг акцій дає можливість власникові за необхідності

вигідно вийти з бізнесу, тобто, дозволяє отримати максимальну ціну за
компанію, або не допустити його повного переходу під контроль конкурентів
шляхом диференціації пропозиції; водночас, залишається можливість не лише
виходити з бізнесу, але й повертатися.
Незважаючи на наявність значного числа потенційних емітентів в Україні,
які бажають здійснити процедуру міжнародного лістингу акцій. існують певні
обмеження стосовно використання цього джерела фінансування, зокрема,
обумовлених недоліками та прогалинами вітчизняного законодавства [4; 8], що
з одного боку передбачає складний порядок отримання дозволу на обіг цінних
паперів вітчизняних емітентів за кордоном, а з іншого – не містять дієвих
механізмів стимулювання залучення інвестицій у економіку країни через такий
ефективний канал, як розміщення цінних паперів на світових фондових біржах.
Причинами даного стану речей з законодавчою базою розвитку процесів
міжнародного лістингу акцій полягають передусім у:
–

обмеженості досвіду ефективного нормотворення у даній сфері;

–

суттєвому поширенні пострадянської практики орієнтації на ресурсні

можливості державної підтримки підприємств (субсидії, пільги, пряме
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фінансування тощо), що все ще потребує реформування не лише з точки зору
нормотворення, але й стосовно зміни світогляду та методів управління
керівників компаній та чиновників;
–

свідомій незацікавленості певних чиновників та керівників пов’язаних з

ними структур у системному вирішенні проблем фондового ринку, що
передбачає «ручне» управління у галузі, за умови збереження якого чиновники
отримують особисті вигоди.
Наслідком недосконалості нормативної бази міжнародного лістингу акцій
зокрема, та фондового ринку в цілому, є поширення у вітчизняній практиці
таких негативних явищ, як рейдерство, корупція. Невмотивованість фахівців до
діяльності в умовах нерозвинутих інституцій фондового ринку формує
тенденцію відтоку професійних кадрів за кордон.
Відсутність інструментів стимулювання діяльності на фондовому ринку
представників середнього бізнесу та фондів, які вони формують та де
концентрують капітал для фінансування проектів розвитку, обумовлює високий
поріг входу в бізнес в деяких галузях.
Відсутність чіткої та зрозумілої нормативної бази та відповідальності за
недотримання

законодавства

веде

до

створення

ситуації

правової

незахищеності бізнесу, що є однією з найбільш важливих причин обрання
власниками капіталу неукраїнської юрисдикції при веденні бізнесу, особливо –
масштабного, з залученням іноземних партнерів та з виходом на іноземні ринки
капіталу та товарів.
Зважаючи на існування перелічених проблем, вітчизняний бізнес
адаптується до діяльності в умовах інституційно-правової недосконалості
фондового

ринку

України.

Так,

українськими

компаніями

широко

використовуються обхідні схеми лістингу акцій та залучення капіталу через
іноземні фондові біржі. Найпопулярніші з них – пропозиція до продажу на
фондових біржах світу акцій іноземної компанії, яка виступає материнською
компанією відносно українського підприємства; створення за кордоном
компанії, яка виступає дочірнім підприємством по відношенню до українських
118

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

акціонерних товариств, яка розміщує на міжнародних біржах свої цінні папери;
використання механізму депозитарних розписок тощо.
Варіантами

фінансування

розвитку вітчизняного

підприємства

за

сучасних умов залишаються наступні:
–

«виживання» в умовах недосконалого українського законодавства,

отримання мінімальних доходів за умови повноцінної сплати податків та
законного існування
–

переведення бізнесу «у тінь», задіяння ефективних та відносно законних

способів мінімізації податкового навантаження, що є в Україні поширеним
явищем;
–

переведення бізнесу під юрисдикцію країн з кращою правовою системою

та умовами для розвитку, ніж в Україні;
–

використання ефективних правових систем інших країн та міжнародних

стандартів діяльності фондових ринків не виводячи бізнес з України через
інструментарій міжнародного лістингу акцій.
Отже, українські компанії навіть в умовах існуючих проблем можуть
використовувати

можливості

міжнародного

лістингу,

водночас,

використовуючи всі доступні засоби для лобіювання процесу реформування
законодавства та створення ефективного фондового ринку в Україні та умов
для залучення ресурсів вітчизняними компаніями на закордонних ринках.
Таким чином, саме міжнародний лістинг акцій створює можливості для
відходу від моделі «виживання» вітчизняної компанії в умовах недосконалого
українського законодавства та розвиватись. Даний механізм передбачає
діяльність у розвиненому правовому полі, що забезпечує реальний захист прав
акціонерів відповідно до законодавства країни, де відбувся лістинг акцій.
Водночас, у розпорядженні компанії, що розміщує акції на міжнародних біржах
залишаються

можливості

захисту власних інтересів через міжнародні

інституції (суди, посольства, палати, організації), що здатне мінімізувати
потенціал реалізації таких негативних явищ. як рейдерство, судовий нігілізм,
корпоративні конфлікти, крадіжка активів тощо.
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Зважаючи на дуже слабкий внутрішній фондовий ринок, міжнародний
лістинг акцій на сьогодні є ледве не єдиним доступним шляхом отримання
значних закордонних інвестицій для розвитку українських компаній, що в свою
чергу матиме й зворотній ефект – підвищення ліквідності, масштабів та
ефективності вітчизняного фондового ринку.
Проте, виходу на інші міжнародні фондові ринки передує певна робота.
Компанія-емітент

повинна бути

відкритою

та публічною, її

система

фінансового обліку має відповідати вимогам міжнародних інвесторів.
Компанія-емітент повинна мати позитивний діловий і соціальний імідж,
налагодити ефективну систему комунікації з інвесторами.
Важливим фактором успішного розміщення акцій на міжнародних біржах
для вітчизняних підприємств є рентабельність компанії на рівні вище за
середній по галузі. Вказані дії дозволять підвищити інвестиційну привабливість
компанії, що планує міжнародний лістинг власних акцій, зацікавити
потенційних

інвесторів

стабільною

прибутковістю,

обґрунтованими

інвестиційними планами розвитку у перспективному ринковому сегменті.
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кандидат економічних . наук, доцент,
головний науковий співробітник
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
СТИМУЛЮВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
В рекомендаціях парламентських слухань «Національна інноваційна
система: стан та законодавче забезпечення розвитку», що відбулися 21 березня
2018 р., відзначалось, що в Україні відсутня система економічних стимулів
(податкових, кредитних, страхових) щодо створення та комерціалізації об’єктів
права промислової власності. Не визначені мінімальні ставки винагороди
винахідникам, авторам за використання об’єктів патентного права, не
запроваджені механізми державної підтримки зарубіжного патентування
винаходів [1]. В економіці України склалися вкрай несприятливі умови для
винахідницької діяльності та використання винаходів. Винахідництво і
раціоналізаторство втратили характер масового руху, що ускладнює розбудову
економіки на інноваційній основі.
За даними Державної служби статистики України, в економіці
використовується близько 4 тис. об’єктів промислової власності, в т.ч. 1,8 тис.
винаходів (близько 7% від загальної кількості чинних патентів), 2,4 тис.
корисних моделей (6%), 393 промислові зразки (4%). Отже, більшість
захищених охоронними документами об’єктів патентного права у виробництві
не використовуються і припиняють свій життєвий шлях відразу ж після
розробки і отримання правової охорони [1].
В Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст.
38)

лише декларується, що «Держава стимулює створення і використання

винаходів (корисних моделей), встановлює винахідникам і особам, які
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використовують їх, пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм
інші пільги відповідно до чинного законодавства України». А що ми маємо?.
Соціальний портрет українського винахідника. Основну частину (94%)
винахідників складають інженерно-технічний персонал та науково-педагогічні
працівники з вищою освітою, 28 % з них – жінки. Розподіл за віком показує, що
37,6 % з них мають вік до 40 років і 12,7 % – пенсіонери. Середній вік
винахідника становить 46,4 роки!

Якщо проаналізувати, то побачимо суттєві

диспропорції у винахідницькій діяльності. Кількість заявок на корисні моделі у
2,3 рази перевищує

заявок на винаходи, а кількість виданих патентів на

корисні моделі у 3,2 рази перевищує кількість виданих патентів на винаходи.
Проте відомо, що патент на корисну модель видається без проведення
експертизи по суті. Протягом року майже 75% патентів національних власників
втрачає чинність через несплату зборів за підтримання чинності патентів на
винаходи і корисні моделі!

Частка заявок на винаходи від національних

заявників - юридичних осіб становить 50,7 %, в той час як іноземних - майже
96% [2]. Це негативний наслідок дії, прийнятої у 2007 р. Постанови Кабміну,
якою було у 35 разів збільшено розміри зборів за подання заявок і підтримання
чинності патентів на винаходи і корисні моделі. Заявки почали оформляти
переважно на корисні моделі і на фізичних осіб. Замість того, щоб зробити
належні висновки,

розробити стимулюючі заходи, Мінекономрозвитку знову

пропонує підвищити збори за подання заявки на винахід — вдвічі,

а на

корисну модель — втричі. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716”, всупереч думці
професійних кіл, був схвалений на засіданні урядового комітету.
А що за кордоном? У США патентні збори (на рівні 30 дол.) залишалися
незмінними протягом сімдесяти років, гарантуючи, що практично будь-який
громадянин може брати участь у промисловій революції. Як відзначають
дослідники «Дешевий патентний закон Сполучених Штатів був і залишається
секретом великого успіху цієї країни» [3].
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У Патентний закон США введено статус «мікропідприємство». Це може
бути незалежний підприємець, у якого валовий дохід за рік менше трикратного
середнього доходу сім'ї по країні і який раніше подавав не більш чотирьох
заявок на патентування, не рахуючи заявки, права на які винахідник був
зобов'язаний передати роботодавцеві. «Мікропідприємством» також можна
вважати університет або винахідника, зобов'язаного передати університету
права на винахід. «Мікропідприємство» має право на знижку в розмірі 75% з
багатьох патентних зборів, які стягуються під час провадження по заявці на
отримання патенту США. Введено зниження патентних мит (50%) для
незалежних винахідників, некомерційних організацій і малих фірм. Додаткове
мито не стягується, якщо винахід спрямований на захист навколишнього
середовища, збереження енергії або боротьбу з тероризмом.

Можливість

прискорення експертизи на підставі віку або стану здоров'я заявників. Разом з
клопотанням про прискорену експертизу заявники, які досягли 65 років,
представляють підтверджуючий документ - свідоцтво про народження або
водійські права; заявники, що посилаються на погане здоров'я, представляють
довідку від лікаря в письмовому вигляді, що показує, що вони не здатні
допомагати експерту на початковій стадії експертизи. Мита за клопотання з цих
категорій заявників не стягуються [4]. Що заважає запровадити такий підхід в
Україні?
Останні зміни до Положення про патентні мита в Росії передбачають
додаткові пільги зі сплати мит і розширено перелік категорії заявників, які
мають право на їх сплату в зменшеному розмірі. Право на сплату мит в
зменшеному розмірі поширене на заявників - юридичних осіб, які належать до
державної або муніципальної освітньої некомерційної організації, або наукової
організації, заявників - індивідуальних підприємців.
В Україні має бути використано також зарубіжний досвід (США, Китай,
Великобританія, Корея, Японія) прискореної експертизи заявок на винаходи
Для цього існують відповідні законодавчі підстави: ст. 6 Закону України " Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", зокрема передбачає:
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“Для

реалізації

середньострокових

пріоритетних

напрямів

державою

запроваджуються заходи щодо першочергового розгляду заявок на винаходи,
що

відповідають

середньостроковим

пріоритетним

напрямам

загальнодержавного рівня”. Проте ця норма Закону України тривалий час не
виконується.
Раціоналізаторська діяльність.

В Україні

раціоналізаторство

було

найбільш масовим і ефективним (понад 70% в загальному економ. ефекті)
видом технічної творчості й основою для вищого рівня - винахідництва.
Регулювання раціоналізаторської діяльності має бути на законодавчому рівні,
як це здійснено в Німеччині, Польщі, Молдові та ін. країнах. Відсутність
нормативно-правового

регулювання

такого

важливого

об'єкта

ІВ

як

раціоналізаторська пропозиція не сприяє розвитку науково-технічної творчості
та активізації інноваційної діяльності. Закон України "Про професійних
творчих працівників та творчі спілки" відносить до творчих лише тих
працівників і спілки, що діють у сфері культури

та

мистецтва. Це

дискримінація стосовно до товариств винахідників і раціоналізаторів. Комітету
з питань науки і освіти необхідно внести на розгляд ВРУ проект Закону
України "Про раціоналізаторську діяльність". В одному з минулих скликань
такий законопроект був внесений народними депутатами, прийнятий за основу,
але так і не дійшов до другого читання.
Процес

комерціалізації

розробок

–

це

комплекс

організаційно-

економічних заходів, спрямованих на отримання прибутку від ринкової
реалізації наявних знань та розробок у певній галузі науки і техніки.
Відповідно, розробки – результат науково-технічної діяльності, спрямованої на
створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і надання
нових послуг або значне удосконалення тих, що вже виробляються (надаються),
або введені у дію. Комерціалізація об’єктів права ІВ – процес трансформації
результатів ІВ в продукт або послуги з метою отримання прибутку. Основними
способами комерціалізації ІВ є: використання у власному виробництві;
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внесення прав на об’єкти ІВ до статутного капіталу підприємства; передача
прав на об’єкти ІВ.
Ризики відсутності правової охорони ОІВ за кордоном при експорті
продукції і технологій: 1) втрата виключних прав експортерів на свою
продукцію на зарубіжних ринках; 2) можливість законного використання /
копіювання технології / продуктів третіми особами; 3) падіння доходів
експортерів і зменшення їх частки на зарубіжних ринках; 4) порушення
експортерами виключних прав третіх осіб; 5) судові позови до експортерів; 6)
заборона виробництва / продажу продукції експортерів, конфіскація продукції
як контрафактної. Водночас, значна частина потенційно значимих винаходів,
отриманих українськими винахідниками, тривалий час заявляються напряму в
патентні відомства зарубіжних країнах без подання попередньо заявки в
патентне відомство України. Несанкціонований виток винаходів, т.з. «патентна
міграція» з України постійно зростає. Рівень (патентів-втікачів) складає 10-12%
щорічного обсягу патентування. Найбільш активні сектори міграції – медичні
препарати,

ІТ

-

технології

(системи

та

обладнання),

фармакологія.

Розширюється географія міграції: Російська Федерація, (51%), США (11%), Пів.
Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина (2%) [1]. Питання зарубіжного
патентування винаходів фактично стає загальнодержавним завданням, оскільки
дозволяє:

забезпечити

пріоритет

України

в

досягненнях

науки

і

високотехнологічному виробництві; підвищити міжнародну репутацію України
в сферах науки і виробництва наукомісткої продукції; забезпечити контроль за
поширенням військових, спеціальних і подвійних технологій; перешкоджати
«патентній експансії» з боку зарубіжних учасників ринкових відносин;
підвищити теперішню і майбутню конкурентну спроможність національних
інноваційних компаній на світовому ринку і сприяти створенню національного
високотехнологічного

ринку;

забезпечити

конкурентну

спроможність

(особливо в областях, пов'язаних з розробкою, виробництвом і продажем
озброєння і військової техніки).
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Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності свого
часу провело дослідження «Урядова допомога і стимулювання винахідницької
та інноваційної діяльності», в якому висвітлені

основні методи і форми

стимулювання винахідництва як підприємств, так і окремих винахідників: 1)
пряме фінансування, яке досягає 50% від витрат на розробку винаходу; 2)
надання позик, у тому числі без виплати відсотків (Швеція); 3)дотації
(практично всі країни); 4) безоплатні позики (Німеччина); 5) знижка
державного мита для індивідуальних винахідників (Австрія, Німеччина, США
та ін.); 6) відстрочка сплати мита або звільнення від мита, якщо винахід
стосується економії енергії (Австрія, США); 7) безкоштовне ведення
діловодства за заявками індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги
патентних повірених (Нідерланди); 8) використання системи субсидій з метою
залучення окремих кваліфікованих фахівців для винахідницької діяльності.
Нині організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та
інноваційної діяльності збагатився новими формами і методами. Розглянемо їх
більш докладно. Інноваційні ваучери. Цей інструмент спрямований на
стимулювання взаємодії між інноваторами, малими

підприємствами і

науковими організаціями. Він видається потенційним виробникам інноваційних
товарів або послуг. Довівши свою ефективність, інноваційні ваучери є
важливим елементом державно-приватного партнерства у країнах ЄС [5]. У
Європі запроваджено 25 схем інноваційних ваучерів, вартість яких у межах від
500 до 25 тис. євро. Реально працюють схеми використання ваучерів для
надання підтримки малому та середньому бізнесу у придбанні послуг (науководослідні розробки, права інтелектуальної власності, тестування, інноваційний
менеджмент тощо) в Німеччині, Бельгії, Австрії, Греції, Іспанії, Угорщині,
Словенії та Кіпрі. В Україні інноваційний ваучер, як інструмент стимулювання,
зокрема, винахідництва та випуску інноваційного продукту, поки що не
знайшов застосування. Спеціальний режим оподаткування доходів від об’єктів
інтелектуальної власності (ІВ).

Режим IP Box – це спеціальний режим

оподаткування доходів від об’єктів ІВ, що існує у деяких країнах світу (в т.ч. на
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Кіпрі, у Бельгії, Великобританії, Угорщині) [5]. Він дозволяє оподатковувати
доходи (або прибуток), отримані від об'єктів ІВ, за ефективною ставкою, значно
нижчою, ніж стандартна ставка корпоративного податку. Останнім часом
багато країн Європи вже внесли зміни в аналогічні режими у відповідності з
вимогами Дії №5 плану БЕПС (план протидії розмиванню податкової бази та
виведенню прибутків), що стосуються таких аспектів: Nexus approach – пільги
для доходів від об'єктів ІВ надаються тільки у разі, якщо компанія-одержувач
пільги здійснила значні дослідження та розробки (R&D) щодо такого об'єкта ІВ
у даній юрисдикції; пільговий дохід (прибуток) повинен розраховуватися за
спеціальною формулою, однією зі складових якої є витрати на R&D; об'єкти ІВ,
що підпадають під дію пільгового режиму – тільки патенти і аналогічні об'єкти
(включаючи права на програмне забезпечення, а також у деяких випадках на
об'єкти, які є «неочевидними, корисними і новими»); аутсорсинг R&D: повинні
бути встановлені обмеження щодо частки витрат на R&D, відданих на
аутсорсинг підрядникам-непов'язаним особам; витрати на R&D, віддані на
аутсорсинг підрядникам-пов'язаним особам, повинні взагалі не враховуватися.
Європейські країни відомі своїм лояльним ставленням до ІТ-сфери, що
підтверджується застосуванням так званого режиму IP Box – наданням
часткового звільнення від податку на прибуток доходів від ІВ, зокрема, ІТгалузі. Такі пільгові податкові режими встановлено, зокрема, в законодавстві
Нідерландів, Люксембургу, Кіпру та Мальти. Цей досвід також може бути
запровадженоі в Україні.
Нині практично

у всіх промислово розвинених країнах з метою

активізації державної інноваційній політики створені спеціальні організації, що
підтримують комерціалізацію технологій. Державна інноваційна політика,
зокрема щодо стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності,
будучи ефективним важелем, може здійснити істотний вплив на інноваційні
процеси в економіці.
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//
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РОДОВА САДИБА» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ
ЗЕЛЕНОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Україна як європейськоорієнтовна країна має три рівні управління та
врядування: держава, регіон, громада, кожен з яких має своїх представників
(посадовців) з визначеними колом прав та обов’язків. Двоїстий характер
зв’язків між ними (органи державної влади та самоврядування) визначає
подальші перспективи формування системи управління територіями та сприяє
пошуку дієвих механізмів управління їх розвитком. Визначення повноважень
кожного рівня управління та надання всіх вихідних можливостей для їх
реалізації дозволить посилити соціально-економічну спроможність розвитку
країни через підвищення стійкості окремих громад.
Децентралізація внутрішніх процесів управління в Україні визначила
структурні трансформації у адміністративній ієрархії влади (загально державний, регіональний рівні та самоврядування в громадах). Специфічний характер
функцій, повноважень органів влади та управління визначають умови
підготовки, прийняття та реалізації ними управлінських рішень. Сучасні
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механізми розвитку територій обумовлені посиленням ролі та діяльністю інших
учасників суспільно-економічних процесів (міжнародних інституцій, агентів
змін на території, окремих громадян та їх об’єднань тощо). Підтримка ініціатив
на місцях, активізація співпраці органів управління, бізнесу, громадських
організацій та громади дозволить стимулювати загальні соціально-економічні
результати діяльності через інструменти, закріплені за ними нормативно, з
використанням практики процесного, креативного та проектного підходів.
Потреба узгодження інтересів та діяльності всіх учасників визначила вибір
тематики дослідження. Трансформації національної економіки доводять, що
конкурентні переваги низки структур, в тому числі об’єднаних територіальних
громад (ОТГ), досягаються за рахунок впливу адміністративних чинників [5,
с. 420]. При цьому найвищих показників результативності управлінської
діяльності досягають громади, де сформовано засади взаємодовіри, тісної
співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та
мешканців територій як форми інтегрованого динамічного об’єднання, яке
забезпечує
залишаються

стійке

зростання.

критерії

Проте,

ефективності

не

повною

функціонування

мірою
такого

визначеними
утворення,

механізми його управління та сфери їх застосування.
При визначенні стратегії розвитку сільських територій ОТГ слід виходити
з того, що пріоритетним напрямком їх діяльності повинен стати той фактор, той
напрямок який забезпечить вирішення максимального комплексу питань котрі
стоять перед даною територією. І як показали дослідження Міністерства
аграрної політики та продовольства України і Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» (системи НААНУ), у 2013 році, такий напрямок
існує і проявлений на теренах України у вигляді 100 одиниць відроджених
населених пунктів (родових поселень), започаткованих на принципах родових
садиб. Згідно проекту концепції Державної цільової програми «Родова садиба»,
яка тричі (при різних урядах) у 2009, 2014 та 2017 роках розглядалась
Кабінетом Міністрів України і направлялась (за його дорученнями) на розгляд
відповідним міністерствам, відомствам і НААНУ (Національній академії
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аграрних наук України) для розгляду і внесення пропозицій. Вказаний проект
був підтриманий міністерствами і відомствами, а також аграрною наукою
(НААНУ), [3, с. 120]. Міністерства і відомства проводили відповідну
інформаційно-роз’яснювальну роботу у вигляді громадських слухань, круглих
столів, міжнародних науково-практичних конференцій, фестивалів на різних
рівнях: сільрада, райдержадміністрація і райрада, облдержадміністрація та
облрада, наукові установи, ВНЗ Вищі навчальні заклади). Розвитком процесу
розуміння, державними органами управління найвищого рівня та наукою і
освітою, надзвичайної важливості для держави, населення нашої країни, а
також розвитку сільських територій стало затвердження Міністерством науки
та освіти України двох навчальних програм для аграрних ВНЗ: «Планомірний
розвиток сільських територій», «Родова садиба». Для вивчення цих навчальних
програм був написаний і виданий навчальний посібник «Родова садиба»,
рекомендований до друку Вченою радою Житомирського національного
агроекологічного університету у травні 2017 року [1–5].
Проектом концепції Державної цільової програми «Родова садиба» як, до
речі, і проектом Закону України «Про родові садиби і родові поселення» (який
вивчався в принципі ННЦ «Інститут аграрної економіки» у 2011 році і був
підтриманий

та

досліджувався

Національним

університетом

«Одеська

юридична академія» (отримана позитивна оцінка) на предмет правильного
формування даного законопроекту як юридичного документу) визначено, що
кожен громадянин України має право, при бажанні, отримати 1 га землі для
облаштування родової садиби. Безоплатно. В постійне або довічно успадковане
користування (присутнє в попередньому Земельному кодексі). Без права
продажу. З правом передачі лише в спадок. Як правило при такій постановці
проблеми розвитку сільських територій виникає питання – де взяти землю?
Відповідь на це питання лежить на поверхні. Щороку Верховна рада України (в
кінці року) знімає своїм рішенням з мапи України населені пункти (які
обезлюдніли) на які, згідно встановленого порядку, були підготовлені і подані
відповідні документи місцевими органами влади. На сьогодні ця щорічна цифра
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становить 26 одиниць населених пунктів на рік. А це приблизно 10–13 тис.
гектарів. Всього за роки незалежності знято з мапи України біля 600 населених
пунктів, а за даними науки більше 200 населених пунктів обезлюдніли, але
відповідні документи на зняття з мапи ще не підготовлені. Таким чином ми
бачимо ми бачимо, що потенціальні можливості для відродження і розвитку
сільських територій через використання механізму родових садиб в Україні є
[4, с. 160]. Отже, активізація сучасних механізмів управління розвитком
об’єднаних територіальних громад дозволить забезпечити загальнодержавний
ефект в економічній, екологічній та соціальній сферах. На першочергову увагу,
при

виборі

ефективних

механізмів

управління

розвитком

громади,

заслуговують сфери залучення інвестицій, активізація активності підприємців,
розвиток стратегічних сфер громад та підвищення їх конкурентоспроможності.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі вбачаємо у формуванні
моделі управління сучасним розвитком об’єднаних територіальних громад.
Таким чином, ставка на самоорганізацію розвитку сільських територій
через поширення родових садиб та родових поселень, практику публічного
управління через діяльність громадських організацій зареєстрованих на
території, організацію виробничих процесів та забезпечення потреб населення
через діяльність обслуговуючих кооперативів та споживчих товариств
засвідчила досягнення соціально-еколого-економічного синергетичного ефекту
у системній діяльності територіальних громад.
Список використаних джерел
1.

2.
3.

Nitsenko V., Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. Business Model
For A Sea Commercial Port As A Way To Reach Sustainable Development
Goals. Journal Of Security And Sustainability 2017. Issues. V 7, No 1, P. 155–
166 URL http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4(13)
Plotnikova M. Conceptual Basis for Ukrainian Rural Development // Regional
Formation and Development Studies. 2015. №3. P. 134–144.
Prysiazhniuk O., Buluy O., Plotnikova M. Cluster approach in administration of
rural areas // Management Theory And Studies For Rural Business And
Infrastructure Development. 2018. №40 (2). P. 118–127.
133

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

4.

5.

Кільніцька О. С., Плотнікова М. Ф. Родові поселення як соціальноекологічні рушії конкурентоспроможності в агробізнесі // Економіка та
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Високий рівень маневреності й адаптованості до змін в більшій мірі
стосується

малого і середнього підприємництва, оскільки оперативність їх

реагування на зміни умов зовнішнього середовища й пристосування до них
значно вища, ніж великих підприємств. Але не всі зміни, що відбуваються в
суспільстві, позитивно впливають на розвиток підприємництва.
Інтерес до тенденцій та перспектив розвитку підприємництва в Україні
посилюється динамізмом ринкового середовища, розвитком глобальних ринків,
внесенням змін до законодавства, роботою з удосконалення регуляторного
середовища, закономірним розвитком цифрових технологій, електронної
комерції, нових форм організації, нових форм ведення бізнесу. Тому вивчення
проблем підприємництва та визначення тенденцій його розвитку в Україні
залишаються актуальними та потребують подальшого дослідження.
Дослідженням стану, тенденцій та перспектив розвитку підприємництва в
Україні присвячені роботи таких вітчизняних науковців як О.В. Дикань, П.Т.
Колісніченко, Л.Є. Сімків, С.А. Побігун, Ю. В. Чорток, Т. В. Пімоненко та ін.
Становлення сектору малого і середнього підприємництва (МСП) за роки
незалежності України, Колісніченко П.Т. розглядає в такій хронології:
1)

перший етап 1991-1995 рр. (найвідчутніші темпи приросту щодо
загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності);

2)

другий етап 1995-2000 рр. (початок сповільнення показників зростання);

3)

третій етап 2000-2008 рр. (велика кількість індикаторів щодо розвитку
МСП за 2003-2008 рр. демонструє динаміку до зростання);
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4)

четвертий етап 2008 р. – до сьогодні (зростання кількості збиткових
підприємств; зниження ступеня інвестиційної активності, зменшення
частки працюючих суб’єктів господарювання та індикаторів ефективності
фінансово-економічної діяльності; зниження кількості працівників МСП)
[1].
Протягом

останнього

десятиліття

одним

із

основних

завдань

трансформації вітчизняної економіки є забезпечення подальшого розвитку
малого підприємництва. Адже саме підприємництво може стати тим дієвим
чинником, що забезпечить подолання стагнаційних тенденцій розвитку
регіонів, формування сприятливого середовища для впровадження інновацій у
всі сфери господарської діяльності з метою подолання регіональних
диспропорцій та досягнення якісного економічного зростання [2, с. 561-562].
Однак, тривалий час мале і середнє підприємництво функціонує в
складних умовах соціально-економічного розвитку. Зокрема, в 2014 році в
Україні розпочалася економічна криза (втретє за історію незалежності країни),
спричинена

геополітичним

конфліктом,

що

призвела

до

руйнування

виробничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрати міжгалузевих
і логістичних зв'язків, ускладнення міжнародних відносин. Значна девальвація
гривні

у 2014-2015

господарювання,

які

роках

призвела

традиційно

до

того,

сприймалися

що
як

частина
суб'єкти

суб'єктів
великого

підприємництва, мали дохід від провадження будь-якої діяльності менш як 50
млн. євро, тому їх дані були враховані у статистичній інформації у частині
доходів суб'єктів середнього підприємництва, проте й кількість останніх за
2014-2016 роки зменшилася на 6,7 відсотки (з 15906 суб’єктів у 2014 році до
14832 у 2016 році) [3]. А вже у 2017 році в Україні кількість суб'єктів
середнього підприємництва зросла на 0,9 відсотки (у порівнянні з 2016 роком),
тоді як кількість суб'єктів малого підприємництва зменшилась на -3,2 відсотки
(дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних
установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
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Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях) [4].
За результатами оцінювання в Індексі економічної політики у сфері
малого і середнього підприємництва в 2016 році Україна (у порівнянні з
Країнами Східного партнерства, до якого входять Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Молдова та Україна) отримала найвищі бали (4,34) лише за
одним із 12-ти напрямів проведення оцінки – стандарти і технічне регулювання,
тоді як найнижчі бали були розподілені між такими чотирма напрямами: мале і
середнє підприємництво у “зеленій” економіці (1,22 бали, а найвищі у Грузії –
2,48), інтернаціоналізація малого і середнього підприємництва (1,63 бали,
найвищі отримала Грузія – 3,6), підтримка малого і середнього підприємництва
і нових організацій (1,84 бали, найвищі отримала Вірменія – 3,93) та інновації
(1,86 бали, а найвищі отримали Вірменія і Білорусь по 2,91) [3].
До того ж, національна економіка традиційно характеризувалася
несприятливим бізнес-кліматом, що створює перешкоди для розвитку
приватного сектору. Так, за опублікованим Всесвітнім економічним форумом
Індексом

глобальної

конкурентоспроможності

2016-2017

(The

Global

Competitiveness Index), Україна посіла 85-е місце серед 138 країн світу,
втративши за рік шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79-у
позицію) [5]. Тоді як за цим же Індексом, але в період 2017-2018 (The Global
Competitiveness Index) Україна посіла вже 81-е місце серед 137 країн світу,
покращивши свої позиції на чотири пункти. Проте, Україна погіршила свої
позиції у 4 з 12 основних показників, в тому числі, найбільше втрачено (мінус
13 пунктів) за складовою «Ефективність ринку праці». Також, Україна зазнала
втрат за оцінкою інноваційної складової Індексу – («мінус» 9 пунктів),
інфраструктурної («мінус» 3 пункти) та за складовою, що характеризує вищу
освіту та професійну підготовку («мінус» 2 пункти) [6].
Згідно з результатами міжнародних рейтингів, зокрема «Ведення бізнесу
– 2017» та «Індекс глобальної конкурентоспроможності», бізнес-клімат в
Україні є гіршим, ніж у країн-сусідів. Разом з тим, результати зазначених
137

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

рейтингів доводять, що ситуація швидко покращувалася протягом останніх
років. Зокрема, у рейтингу «Ведення бізнесу – 2017», що публікується Світовим
банком, Україна піднялася з 152-го місця у 2012 році на 80-е місце в 2017 році.
Така динаміка свідчить про те, що Україна має значний потенціал, однак
необхідно покращувати бізнес-клімат. За позиціями відповідність бізнесу
сучасним вимогам та інновації Україна зайняла 98 і 52 місце відповідно [3].
Зарубіжний досвід ведення підприємництва свідчить, що в структурі
економік країн із ринковою економікою вагоме місце належить сектору малого
підприємництва

як

найбільш

масової,

гнучкої

та

динамічної

форми

господарювання [7]. Наприклад, щоб максимально стимулювати мале та
середнє підприємництво, в Європі були прийняті заходи щодо усунення
адміністративних перешкод для малого бізнесу. Насамперед були внесені
зміни, що стосуються податку на додану вартість, коригування умов
фінансування і зміни в соціальній політиці держав. Державне регулювання
малого бізнесу в Європі здійснюється на основі законодавства, розроблення і
реалізації цільових програм фінансового, технологічного, інформаційного та
кадрового сприяння розвитку малого та середнього підприємництва [8, с. 141].
Отже, проведений аналіз щодо стану підприємництва в Україні та
виявлені

тенденції

його

розвитку

дозволили

зробити

такі

висновки:

підприємництво в Україні тривалий час функціонує в складних умовах
соціально-економічного розвитку; національна економіка характеризується
несприятливим бізнес-кліматом, що створює перешкоди для розвитку малого і
середнього

підприємництва;

державна

політика

у

сфері

розвитку

підприємництва потребує узгодженості; за показниками кількості, зайнятості та
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) мале і середнє підприємництво
займає вагоме місце в національній економіці; стан розвитку підприємництва в
останні десять років залишається незадовільним (про що свідчать сповільнені
темпи зростання кількості малих підприємств, нестача власних оборотних
коштів, дефіцит інвестиційних ресурсів), проте протягом кількох останніх років
ситуація покращується. Тому, розвиток підприємництва доцільно здійснювати
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на основі державної стратегії розвитку малого та середнього підприємництва,
розробки превентивних заходів щодо активізації діяльності малих і середніх
підприємств, визначення основних орієнтирів розвитку МСП на державному,
регіональному та місцевому рівнях.
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TO THE ISSUE OF THE RULE OF LAW IN PROMOTING ECONOMIC
DEVELOPMENT: THEORETICAL ASPECT

Modern civil society on the path of its development and implementation of
democratic reforms constantly encounters various obstacles and opposition,
overcoming which it is being updated and improved. A positive contribution to the
social renewal of the current social institutions is made by social entrepreneurs.
Social entrepreneurship is a new opportunity to participate in the process of creating
a democratic society for an ordinary person, not being elected as a representative [16,
96]. Today, the economy of any state is able to successfully develop thanks to the
introduction of innovations and free competition by social entrepreneurs, based on
the rule of law and the optimal legal regime. Even J. Schumpeter defined in the
entrepreneur the force necessary to stimulate economic progress, if the economy is
not static, structurally immobilized and not subject to corruption [18, 10]. In the
conditions of the formation of market relations, law, acting as one of the levers of
state regulation of the economy, can be an effective mechanism for promoting the
development of the national economy with skillful use of this institution. However,
the role of the law in promoting economic development has long been ambiguous.
Some researchers believe that legal systems can contribute to higher rates of
economic development, others, on the contrary, lead to negative results in the
economic sphere. At the same time, the necessary causal relationship between the
positive and negative influence of the law on economic development is not always
amenable to reliable measurement (see generally North (1990); Goodhart (1997);
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Posner (1998); Dam (2013); Sandal (2016); McCormack(2018)). In all historical
times mankind has tried to find certain limitsas well as the degree of necessary state
intervention in the economic activities of society. State regulation of economic
relations including legal support for economic activity took place in almost all
periods of history ranging from minimal to active participation [3, 75-79]. The
ancient Greek philosopher Socratesbelieved that the diversity of the material needs of
man is the driving force behind the creation of the state. At the same time, A.
Flitcher, Ross B. noted that no one likes being regulated; Moreover, government
regulation is contrary to the philosophy of free enterprise [6, 4-5]. State intervention
in the process of the formation of social entrepreneurship, an attempt to develop strict
legislative rules in this area and a significant strengthening of the state-legal
regulation of the economy, as a rule, lead to negative consequences. The approach to
the legislative regulation of the modern economy, social entrepreneurship and other
spheres of economic activity should be very balanced and very careful. Because it is
not rare that the new law has a negative direction, it drastically changes the rules of
the game on the market and thus frustrates the efforts of entrepreneurs to expand
production, does not contribute to making profits and savings for owners, and does
not promise benefits for society as a whole. A vivid example of the negative
consequences of such a legislative initiative of the government can be called "Tax
Majdan" - mass rallies and protests of businessmen in Ukraine against the adoption
by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft new Tax Code in NovemberDecember 2010. Proceeding from this it should be noted the special importance of
maintaining in the state an optimal legal and regulatory system conducive to the
development of an efficient market economy. Here it is necessary with the Nobel
Prize winner in economics Professor J. Stiglitz. He noted that it is very important to
focus the efforts of the state on solving fundamental problems: the formulation of
economic policies; development of education and health care; road construction;
maintaining law and order; ensuring environmental protection. In other words state
activity in this process should be minimized [19, 3-5]. In the last period of social
development scientific discussions about the rule of law and its role in promoting
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economic development have moved from simple aspects of political and legal
rhetoric to being the ideal foundation that significantly activates the global idea of
economic development and stability. Roger Hamlin and Thomas Lyons [7, 25-27]
identify six specific conditions for the successful development of entrepreneurship
which are quite acceptable and necessary for the activities of current social
entrepreneurs. They include among them: surplus, savings, investment, efficiency,
equity and stability. According to them with which we can partially agree of the
listed conditions the first four are quite understandable to entrepreneurs. Subsistence
farming practically does not develop since it only covers its costs. Profit (surplus)
makes it possible to make certain savings. The accumulated savings in turn can be
invested in the further development of the entrepreneurial business. Effective
management allows you to get the best profit and return on investment. Over time all
these factors skillfully used together and constantly ultimately contribute to
accelerating development and lead to economic growth. However, as the authors
further assert the acceleration of economic development cannot occur or it is
significantly slowed down in the absence of justice and stability. Justice creates the
necessary balance that preserves the society as a whole. The essence of an justice for
the entrepreneurship is reduced to the presence in the society of equal access of all
citizens to the available opportunities regardless of class race or other affiliation. A
society that excludes access to opportunities for a certain part of citizens is not fair.
Injustice can lead to widespread protests from entrepreneursa halt in production and
even uprisings. All these circumstances violate stability and do not contribute to the
development of the country's economy. However along with the above you can call
other significant sources of instability. One of them is natural disasters: earthquakes,
floods, storms, etc., which tend to occur independently of human intervention.
Another source of instability which directly depends on the human factor is the
incompetence of management and existing institutions as a result of which there is a
frequent change of leaders and “rules of the game” [11, 18] in society. To function
effectively and create surpluses (savings), entrepreneurship needs stability and
predictability. Indeed, in modern reality, it is not easy to single out the productive
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forces and see economic relations. There has been a complication of the economic
system. One of the first economists, Keynes voiced this in his response to the
criticism of his main work - this is the principle of uncertainty of the economic future
[8,102 - 113]. Social entrepreneurs, operating in various areas of health, education,
poverty alleviation, hunger, make a significant contribution to socio-economic
development, develop a more equitable society and increase the level of stability.
Thus, they ensure the future progressive development of the whole world [9]. The
key to economic growth is the effective organization of the economy. In the current
world, the key factors for increasing economic efficiency are the share of gross
domestic product redistributed by the executive branch, as well as the constantly
changing regulation rules (institutions) that this authority introduces. Institutions
(Institutions are the “rules of the game” in society) form the basic structures which
individuals throughout history have achieved a certain order in society [11, 18].
1. Therefore, the scientific nature of lawmaking is an indispensable
prerequisite for proper legal support for the innovative development of the economy.
In order for legal regulation to stimulate the economy, it must be basing on a clear
understanding of the laws and directions of economic development, comply with the
principles of freedom of economic activity, the norms of international law. The
legislator must find the resultant between stability and changes in the law, the
interests of various subjects, be guided by scientific forecasts and an agreed plan of
legislative work [14,7-12].
2. In order to an actively promote the development of the national economy,
any power must proceed from the promotion andprotection of human rights. This is
especially true of the right to an economic freedom and a competition. According to
the World Bank, “Markets cannot actively develop without effective property rights.
This right is realized through three basic components of the criteria: first, it is
protection against theft, violence and other predatory acts and actions; secondly,
protection against arbitrary actions, starting from special legal regulation and taxes,
direct corruption, disrupting business activity; and, thirdly, a fair and predictable
judicial system(World Bank, News Rel: No. 97/1380 / S.). The reliability of property
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rights and the development of public and private capital markets were not only
factors of the rapid economic development of England in the 17th and 18th centuries
and in the subsequent period, but also the establishment of its hegemony in
international politics, and later domination over the world [11,18-23].
3. The state must guarantee citizens personal security in this country, as well as
the opportunity to exercise their constitutional rights in any sphere of life activity in
full. By investing in important sectors of the economy, carrying out business, making
legal notices or simply exercising their constitutional rights in everyday life, citizens
must be constantly confident of their security. Otherwise, not all our efforts to rally
the nation and promote sustainable economic development may be relevant. The rule
of law is basing on liability for offenses committed. Individuals, groups, institutions
should be fully liable under the law for abuse of official position, which undermine
security and pose a danger to other citizens. Maintaining the rule of law means
serious negative consequences for any actions that violate human and citizen rights.
Only such an approach can create justice and fairness, and the law will cause due
respect in all spheres of public life.
4. The basis of the social rule of law is the principle of social justice of Castles
[1, 37-39] (as the basic principle). The said author proclaims the social state as the
only effective tool for smoothing social differences and conflicts, a tool for ensuring
equal opportunities for citizens to realize the personal desires of citizens, their needs
and interests. The Constitution of Ukraine (Article 1) also enshrines the position that
Ukraine is a sovereign and independent, democratic, social rule-of-law state. As early
as 1959, the International Commission of Jurists in the “Delhi Declaration” stated
that the rule of law must aim at protecting and promoting the civil and political rights
of an individual in order to create conditions under which his legitimate aspirations
and human dignity could be freely realized. Despite the fact that this statement was
proclaimed more than half a century ago, it is relevant to this day including for
Ukraine. These postulates must be actively grafting in all our institutional and social
ideals so that we can achieve national cohesion and effective growth of the national
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economy of the country. In general, one should agree with Rousseau, who argued that
ultimately only the law that was written in the hearts of people matters [15, 13-15].
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GOVERNANCE OF THE PRICE PERCEPTION AS AN INSTRUMENT
MANAGING CONSUMER BEHAVIOUR

The paper investigates factors influencing the perception of the price by the
customer. Moreover, in the present paper main psychological aspects of managing
the price perception process from the side of seller are described.
Without a doubt, decisions regarding the price formation are complex and
difficult. Many marketers and entrepreneurs do not pay enough attention to their
pricing strategies. In holistic marketing, while making these decisions, many factors
should be considered. Decisions on price should be coordinated with the marketing
environment of the firm, its target markets and brand positioning.
The price is not just a figure on the label. It can exist in many forms and
performs many functions. Flat fee, fee for training, fines, tariffs, interest on the loan
and commission – all these concepts are related to the price that consumer pays for
goods and services. Price can have several components. Some companies accept
payments for their own products and services in several forms. For many centuries,
the process of bargaining between buyer and seller have been setting the final price.
Establishing a single price for all buyers is relatively modern idea, arising from the
development of large-scale retail trade in the end of 19th century [7].
Price formation can be done by different parties. In small companies, prices are
usually set by the director, in large enterprises by heads of departments and managers
of product lines. Still, even in the large enterprises, top management sets common
goals and pricing rules. In those industries where pricing policy is a key factor for
enterprise performance (aerospace, railway, oil industries), companies usually create
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price departments. Such department can be subordinated to the marketing
department, financial department or directly to the top management of the company.
Decisions about purchases are made basing on how consumers perceive prices
and what they consider as the current actual price, and not on the basis of the amount
of digits written on the price label. Consumers may have a lower limit of the price,
below which product is perceived as unsuitable or having unacceptably low quality,
as well as the upper limit, above which price becomes exorbitant, and the product is
considered to be as not rewarding the money that is asked for it [7].
The fact that consumers respond differently on the same price information is a
main focus of behavioural pricing research. Behavioural pricing research can be
regarded as an extension of the traditionally economic pricing theory, which is based
on the assumption of a rational thinking buyer. Due to consumers’ general limitations
of price knowledge and cognitive capacity to compare all offered price information,
behavioural pricing research reflects how consumers actually perceive, evaluate, and
respond to price information [1].
At the same time, the law of demand assumes that buyers always buy more
number of products by lower prices and smaller quantities by higher prices, while
observing the condition of equality of other variables. This statement would have an
equality only if the purchase from the point of view of the consumer and the sale
from the producer's point of view were not affected by other factors. In real market
situation, there are such factors that are influencing customer choice, as buyer's
income, preferences and tastes, the consumer's expectations regarding prices and their
own budget in the future, prices of competitors, seasonality, advertising efforts and
much more.
After the work done on creating or changing the specifications or design of the
product, the enterprise must decide on the pricing of its goods. Definition of the final
level by the company is one of the most crucial moments in the field of pricing, and
here aspects related to the psychological perception of the price should be considered.
The role of psychological perception is important by the fact that buyers often tie the
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price with such an indicator of the product as its quality, and may prefer a more
expensive product as the best and most prestigious.
Certainly, the calculation of the base price can be made, relying on the
demand, the price of competitors or the cost of production, but with the final fixing of
the price, psychological aspects must be taken into account. Within the framework of
the study, several types of psychological pricing are considered [2; 3; 5; 6]:
1) Psychology of the price barrier. This aspect assumes that at the moment
when the consumer strives to acquire a particular product, a certain price range is
formed in his or her mind in the amount of the budget that he or she has. Depending
on this price range, the consumer will already make a purchasing decision.
Differences in prices within the same range have little influence on the decision to
purchase the product. That is, within the established range, there is no sensitivity to
prices. Products, price of which goes beyond the upper limit of the allowable, meets a
lot of resistance, in other words, demand shows sensitivity to prices.
2) Psychological aspects of the perception of numbers. In the literature there
are such concepts as uneven or unrounded prices that inspire the consumer a great
desire to buy, by creating an optical illusion of cheap goods or a profitable purchase.
This psychological method implies that, for example, an uneven price of 89 UAH
will cause a greater desire to buy a product than the price of 90 UAH. The same
method can occur in combination with price barriers. For example, the price
transition from 199 to 200 UAH will be perceived as price in another price gap.
3) Psychology of regular or traditional prices. Each consumer has its own
specific group of products, which he or she buys constantly. Such goods can be gum,
cigarettes, lollipops and others. By regularly purchasing certain products, consumer
gets used to a certain price. Thus, if the price is below the established normal level,
then it does not cause trust, because it is associated with low quality. However, at the
present time, the value of traditional prices has significantly decreased due to the rate
of inflation that generates frequent price fluctuations, as well as welfare effects on the
sensitivity to small expenses.
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4) Psychology of price comparison. Psychology of price comparison is based
on the fact that some goods are bought rarely, therefore consumer can not recognize a
lower price. Thus, signal of price discount plays more significant role, as consumer
does not have precise information regarding the price of the product before the
discount.
5) Psychology of price perception for sets of products. The method of such
pricing lies in the fact that prices are set on sets of goods that attract consumers
allegedly for their profitability. Sometimes such an idea of buying a “big package”
does not allow the consumer to think that the product “now 3 items in a package for
50 UAH” is more expensive than the usual price, which is 15 UAH per unit of goods.
The negative point of this pricing is that it does not lead to an increase in demand,
and the buyer only goes into the category of stockpiling.
6) Psychology of preparation and analysis of prices. In some cases, the
consumer manages to prepare himself or herself for the transition through the price
barrier by price analysis. Such analysis are made by decomposing the price of the
main and additional components or products. The initial decision of the consumer
about the purchase will be based on the price of the main product, and the auxiliary
components will be offered to be paid separately, for example, warranty or delivery
of the product.
7) Psychology of prestigious prices. Sometimes a higher price is associated
with a higher status, which makes the product significantly attractive, having a
positive impact on the consumer's evaluation of the value of the product. Even if the
growth of perceived value exceeds the price increase, demand may increase. Another
explanation may be that the consumer is unable to assess the qualitative
characteristics of the product. In this case, the price serves as its only guide, and the
price is considered as an indicator of quality.
These and other psychological features of price perception are important in
setting the price for new products. If the price decision is made on goods that are
already operating on the market, then seller should take into account the reaction of
customers to price changes. Increase or decrease of price can be perceived by
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consumers in different ways, and not necessarily a reduction of price will cause an
increase in demand, and an increase will cause decline of the demand [4]. Buyers can
perceive a decline in the price level as the presence in the product of shortcomings,
flaws, its moral aging. In this case, instead of the expected increase in sales, its
decline may occur. Price increase, on the contrary, can be regarded that this product
has high demand and it is necessary to buy it, while it is not very expensive, which
will lead to a sharp increase in sales.
On practice, there are no such formulas for calculating the optimal movements
of entrepreneurs in terms of pricing technologies, taking into account the buyer's
psychology. As a result, huge number of variables are revealed, which includes
behaviour of the customers when they see the price. This behaviour is affected by the
type of goods, budget, external environment and much more. Thus, the only true step
is to maintain the statistics of changes in sales volume, taking into account the
various psychological factors that a company can apply while setting a price on the
product.
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INTRODUCTION OF PERCENTAGE PHILANTHROPY IN UKRAINE
AS A DEMOCRATIC INNOVATION

CSOs function in a changing environment, thus, they absorb the peculiarities of
the society to which they belong, and reflect all the changes that take place in it. They
are very sensitive to change, thereby reflect the innovation.
It is popular among Ukrainian and foreign scientists to investigate innovations.
However, it should be noted that the research of percentage philanthropy as a
democratic innovation has not yet been carried out.
In 1912 J. A. Schumpeter clarified scientifically the difference between
innovation and invention. He noted that innovation is possible without anything that
we can identify as an invention, while the invention does not necessarily lead to
innovation [9]. Also, he refer to the 5 types of innovation. These types are Product;
Process; Business model; Source of supply; Mergers & divestments.
After J. Schumpeter, a huge amount of attempts was made to interpret the
concept of “innovation”. In the common use, Princeton asset divides all the
innovations into two large groups: product innovations and process innovations.
“Product innovation is the act of bringing something new to the market place that
improves the range and quality of products on offer and process innovation is a new
way of making or delivering goods or services”.
Bukovetska Yu. proposed an interesting approach for explanation of the
reasons for the emergence of innovation. Thus, innovations are caused by demand
(obsolete previous technologies and products; limited resource availability (for
example, the energy crisis); imitation of "advanced" of other), and by supply
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(resources liberated as a result of overproduction; development and achievement of
science; import of technology and technical knowledge). At the same time, the
maintenance of competitive advantages is possible only under constant improvement
[2, p. 34]. Such understanding of the causes of innovation, which the author used in
the production sphere, is possible in his application to the sphere of civil society,
which is also characterized by the existence of a competitive environment. Thus,
recently among the innovation classifications, one more of their subspecies, namely,
democratic innovations deserved the attention of scientists.
Democratic innovation is a new concept, which was very limitedly used by
scholars until 2000, and was genuinely distributed only after 2010 [6]. G. Smith
proposed the first definition of the definition of "democratic innovations", which has
become widespread. Accordingly, democratic innovations are "institutions specially
designed to strengthen and deepen the participation of citizens in the process of
political decision-making" [10].
B. Geysel argues that democratic innovation is "a new practice deliberately and
purposefully implemented to improve the quality of democratic governance in any
particular state, regardless of whether it has already been tried in another state". In
addition, she notes that democratic innovations "involve citizens in the decisionmaking process" [7; 34].
Heisel B. divides all democratic innovations into three large groups [7]: Direct
democracy; Co- and network-governance; Consultative-discursive procedures.
An interesting expression of direct democracy is the so-called percentage of
philanthropy.
The method of percentage philanthropy provides an opportunity for the payer
of tax on personal income to divert a certain percentage paid to the budget of tax on
social needs, such as the activities of civil society organizations engaged in
addressing public needs [5; 8].
Percentage philanthropy is multifunctional in its nature, because its existence
causes essentially three major independent consequences.
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First of all, existence of percentage philanthropy allows citizens to exercise
direct control over the use of tax paid by citizens, who identify a specific NGO, in
favor of which they transfer the share of the tax and in this way they get involved in
resolving certain social and economic problems, which belong to the profile of the
NGO.
On the other hand, percentage philanthropy is an indirect state support,
because, according to the mechanism of transfer of money, the transfer is from the
state and / or local budgets based on the results of the tax year, meaning that the state
essentially concedes a share of the taxes that it received to the NGO. Consequently,
NGOs that are beneficiaries of payments are able to increase their resources.
Finally, the percentage philanthropy charity is a kind of transitional charity, the
existence of which is most appropriate in societies where traditional charity is not
developed. However, it is designed to encourage the development of charity in such
societies, show its benefits for all members of society and the state as a whole.
The experience of implementing percentage legislation in Central and Eastern
Europe shows that the percentage philanthropy allows attracting significant financial
resources to the activities of the public sector. For example, the value of revenues
from percentage philanthropy in the sector in Hungary in 2005 was about $25
million, which made up 0.8% of revenue of the whole sector. 35-40% of taxpayers
were involved in charity and about 43% of NGOs became the recipients [3]. In
Poland, despite the low share of taxpayers who used the opportunity to transfer
income tax that they paid (only 3.6% of taxpayers), the NGOs received more than $22
m owing to this type of support [4].
Using two formulas (1, 2) makes it possible to calculate the benefits for NGOs
of Ukraine in case of introducing of percentage philanthropy.
At full involvement of citizens in charity, the benefit received from the tax
transfer (calculated in value terms) can be calculated as follows:
, where:

(1)

P - benefit received from the tax transfer, calculated in value terms;
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T - the amount of income tax that is planned to be paid in the period,
according to the forecast;
i - the percentage of tax that is redirected.
In reality, one should not expect 100 % engagement of the public into the
activity of the third sector. Therefore, the formula (1) needs to be adjusted for the
ratio of public activity, which we correlate with the rate of turnout of public for the
elections.
Thus, after the above-mentioned adjustment the formula (1) is as follows:
, where

(2)

P’ - benefit received from the tax transfer, calculated in value terms;
a - share of all voters who were present at the last presidential election;
w - the share of employed voters in the total number of voters who
were present at the last presidential election.
The foundations for the introduction of percentage philanthropy in Ukraine
already exist. Extensive discussion of percentage legislation occurred in 2009 in the
framework of the public forum "Ecumenical Social Week" [5]. As a result, a draft
law "On amendments to some laws of Ukraine to support non-profit organizations"
was registered and submitted to the Parliament in 2010 (registration number 6055 of
10.02.2010) [11]. However, the adoption of the Tax Code of Ukraine at the end of
that year made the above-mentioned draft bill irrelevant and the procedure was
suspended for several years. In December 2012, all of the efforts to promote the idea
of percentage philanthropy were renewed. The Association of Philanthropists of
Ukraine established the work group on the implementation percentage philanthropy
in Ukraine [1]. At the meeting, the coordinator of the Work Group presented to a
draft version of the Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine for
support of non-profit organizations", which would regulate the mechanism of
percentage philanthropy.
Thus, the percentage philanthropy in Ukraine can be introduced as a
democratic innovation, which involves citizens into decision-making process as well
as raises funds of institutions of civil Society.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОХІДНИХ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Світова економічна наука не дає точного визначення похідних цінних
паперів. У загальному вигляді до деривативів відносяться будь-які цінності,
цінні папери, ціна яких внутрішньо залежать від ціни базового активу, що є
основним.
Похідні цінні папери визначають як активи, призначення яких полягає в
наданні їх власнику права на придбання інших цінних паперів, за заздалегідь
встановленою вартості в обумовлений термін. Тобто, по суті, вони являють
собою право претендувати на будь-яке майно, оформлене в бездокументарній
формі [1].
Сутність цих договорів пов'язана з подоланням обмежень, що випливають
із традиційних зобов'язань щодо майбутньої купівлі/продажу або прав на
майбутнє купівлю/продаж класичних фінансових інструментів за фіксованою
ціною сьогодні.
Похідні цінні папери є найбільш зручними, як бездокументарна форма
вираження прав власності, що часто трапляється при хеджуванні ризиків або
укладенні різних угод для отримання прибутку [2].
У міжнародній практиці фінансового ринку найчастіше використовують
такі похідні фінансові інструменти, як ф'ючерси, форварди, опціони, свопи.
Оскільки всі вони пов'язані з виконанням певних дій протягом
визначеного періоду часу або у визначений момент у майбутньому, їх ще
називають

строковими

інструментами

(контрактами).

Строкові
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контракти являють

собою

юридичні

документи,

в

яких

обов'язково

обумовлюється обсяг базового активу в одному контракті, термін виконання,
валюта

розрахунку, спосіб

виконання

(поставка

активу

чи

розрахунки

грошовими коштами) та інші характеристики.
При цьому, найпопулярнішими видами базових активів є валюта, грошові
кошти у формі кредитів і депозитів, цінні папери, фондові індекси.
Організований фінансовий ринок України за структурою торгівлі у
розрізі фінансових інструментів фактично є ринком обігу державних облігацій
(98%).

Обсяги

торгівлі

іншими

цінними

паперами

залишаються

на

мінімальному рівні та складаються, головним чином, з кількох емітентів, чий
попит на цінні папери формується обмеженою кількістю учасників. В Україні
ринок похідних інструментів є молодим сегментом ринку цінних паперів,
оскільки операції з ними були розпочаті у 1995 році.
Ринок деривативів досить нестійкий в Україні. Найбільша кількість
цінних паперів скоротилася до 2016 року (361 одиниця), що на 11% (41
одиниця) більше, ніж у 2012 році (320 одиниць).
Обсяг ринку деривативів протягом 2012–2016 рр. спадає значними
темпами: зменшення вартості контрактів на 27,70 % у 2014 р. та на 48,31 % у
2015 р. Це свідчить про непопулярність похідних фінансових інструментів, а
також про нерозвинуту інфраструктуру фондового ринку України для
проведення операцій підвищеної складності [3].
В Україні є більш популярними ф'ючерсні контракти, на відміну від
світової тенденції до використання форвардних контрактів, що пояснюється їх
більшою гнучкістю і меншою ризиковістю.
Використання похідних цінних паперів відбувається на біржовому та
позабіржовому ринках. Більша частка торгів відбувається та біржовому ринку,
тому що перевагами його є висока ліквідність, торги відбуваються відкрито в
біржових залах, ціни прозорі та доступні, учасники незнайомі один з одним,
контракти є стандартизованими та доступними. Таким чином, обсяг торгів на
біржовому ринку значно більший, ніж на позабіржовому.
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За даними сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку сьогодні в Україні функціонує десять фондових бірж: ПАТ «Українська
біржа», ПАТ «Східноєвропейська фондова біржа», ПАТ «Фондова біржа
«Перспектива», ПАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ПАТ
«Українська міжнародна фондова біржа», ПАТ «Київська міжнародна фондова
біржа», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Придніпровська фондова біржа»,
ПАТ «Фондова біржа «ІННЕКС», ПАТ «Українська фондова біржа».
Станом на 31.12.2016 р. із 9 функціонуючих фондових бірж в Україні
тільки 4 здійснюють операції з похідними цінними паперами: Українська
міжбанківська валютна біржа, Фондова біржа «Універсальна», Фондова біржа
«Перспектива» та Східноєвропейська фондова біржа.
Отже, серед причин, які гальмують розвиток вітчизняного ринку
похідних цінних паперів та перешкоджають його функціонуванню можна
виділити наступні:
-

політична та фінансово-економічна нестабільність в Україні і низький
рівень диверсифікації національного фондового ринку;

-

відсутність дієздатної системи державного регулювання відносин на
ринку похідних цінних паперів;

-

недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури організованих
ринків;

-

низький рівень розвитку ринків базових фінансових інструментів;

-

- низька ліквідність та висока ризиковість виконання операцій з
деривативами;

-

низький рівень поінформованості суб'єктів господарювання про операції з
похідних

цінними

паперами

та

відсутність

належного

рівня

їх

інформаційного забезпечення;
-

незначна кількість вітчизняних компаній, які володіють достатнім
обсягом власного капіталу, капіталізацією активів і запасом фінансової
стійкості для реалізації фінансових операцій на міжнародних фінансових
ринках;
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-

відсутність досвіду і традицій в учасників ринку щодо реалізації операцій
із похідними цінними паперами;

-

відсутність кваліфікованих фахівців, які мають достатній рівень знань для
здійснення операцій з деривативами тощо.
Подальший розвиток ринку деривативів та активізація діяльності у цьому

сегменті залежать від багатьох факторів, серед яких важливим є прийняття
відповідної регуляторної бази та загальний розвиток національної економіки
[4].
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фінансових інструментів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного
університету - №3 Ч1 – С. 140-143.

160

ІІ міжнародна науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»

Маширенко В. А.
студент 3 курсу,
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
ОС «Підприємництво та біржова діяльність»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФРАНЧАЙЗИНГ З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕОРІЇ ПРИНЦИПАЛА-АГЕНТА
Теорія принципала-агента була розроблена в роботі Стівена Росса «The
Economic Theory of Agency: The Principal's Problem» в 1973 році та узагальнена
Майклом Дженсоном та Вільямом Меклінгом в статті 1976 року: «Теорія
фірми: управлінська поведінка, агентські витрати та структури власності».
Теорія, що першочергово зародилася з метою обґрунтування відділення
власників компанії від її управління, наразі може бути застосована для аналізу
відносин між франчайзером (арендодавцем) та франчайзі (арендатором). В
своїй роботі, Стівен Росс визначав принципал-агентські відносини як:
«відносини, що виникають між двома сторонами, в яких призначений агент діє
від імені замовника-принципала» [1, c. 134].
Згодом, Дженсон та Меклінг визначили принципал-агентські відносини,
як «контракт, згідно з яким принципал передає агенту право розвивати заняття
на свою користь, передаючи право прийняття рішень агенту» [2, c. 308]. Ними
ж було визначено вартість встановлення принципал-агентських відносин, як
суму вартості створення та підписання контракту, вартості нагляду за
діяльністю агента та пов’язаних з його діяльністю витрат. Окремо, ними було
досліджено вартість винаймання агента та питання калькуляції вартості
контролю за діяльністю агента.
Явище франчайзингу може бути розглянутим з точки зору різноманітних
теорій, наприклад:
1.

Теорії ресурсів і можливостей

2.

Трансакційної теорії фірми
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3.

Теорії обміну

4.

Теорії ігор

5.

Теорії обмежених ресурсів
Однак кожна з цих теорій зосереджує свою увагу на дослідженні

франчайзингу з перспективи франчайзера (арендодавця) та його вигод та втрат.
Теорія

принципала-агента

підприємці, що

дозволяє

зосередитися

на

франчайзі,

тобто

прагне знизити власний ризик та максимізувати шанси на

успіх, за рахунок втрати частини власної свободи прийняття рішень та втрати
майбутньої частини прибутку.
Традиційна франшиза включає принципал-агентські відносини, в яких
франчайзер

надає інструкції,

технологію

роботи,

технічну підтримку,

можливість користуватися брендом, в той час як франчайзі надає забезпечення
роботи та знання локального ринку. Першочергово, своїм виникненням
франчайзинг пов’язаний розповсюдженням підприємницької моделі, котра не
вимагала високої ступені інновацій та підприємницького хисту, тобто могла
бути «механічно скопійована». [3, с.53]. Тобто, першочергово франчайзинг
являв собою принципал-агентські відносини, в яких принципал виступав
підприємцем та новатором, а задачі та світогляд агента були ближче до
управлінських, ніж до підприємницьких. Фактичним закріпленням принципалагентських відносин виступають роялті, сума котрих може динамічно
змінюватися, однак співвідношення між часом та інтелектуальним капіталом,
котрим володіє франчайзер та франчайзі завжди залишається лінійно
нерівномірним.
Під інтелектуальним капіталом франчайзера мається на увазі:
1.

Людський капітал:
- Знання та покращення навичок

2.

Структурний капітал:
- Логістика
- Маркетинг
- Інформаційне забезпечення
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3.

Інтерфейсний капітал:
- Зв’язки з постачальниками та іншими економічними агентами
Під інтелектуальним капіталом франчайзі мається на увазі:

1.

Людський капітал:
- Процесуальні іновації
- Локальні знання та навички

2.

Структурний капітал:
- Використання специфічних матеріалів
- Нові технології для покращення виконання існуючих завдань

3.

Інтерфейсний капітал:
- Просування бренду на локальному ринку
Чим вище значення кожного з даних компонентів, тим більше внесок до

інтелектуальної капіталомісткості принципал-агентського контракту. В не
капіталомістких галузях, більшість інтелектуального капіталу належить
франчайзеру, котрий стандартизує сервіс та обслуговування, а франчайзі
виступає підприємцем лише номінально, на практиці виконуючи лише
управлінські функції.

53

Рис. 1. Відношення між інтелектуальним капіталом франчайзера та
франчайзі в традиційному секторі (а) та інтелектуально капіталомістких
галузях (б)
Джерело: складено автором
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В традиційних галузях, співвідношення між інтелектуальним капіталом
франчайзера та франчайзі залишається фактично сталим, а роялті виступає як
компенсація за наданий франчайзером інтелектуальний капітал.
В галузях, де стандартизувати підприємницькі процеси важко або
неможливо, франчайзі виступає не як агент-менеджер, а як реальний
підприємець, котрий вносить свій інноваційний вклад в діяльність. Як і в
традиційному випадку, на початку співвідношення інтелектуального капіталу
франчайзера та франчайзі є суттєвим, однак з часом франчайзі освоює
механічні навички та починає вносити інновації в підприємницький процес.
Володіючи специфічними навичками та інноваційними напрацюваннями,
франчайзі отримує можливість обговорювати зниження роялті, що дозволяє
йому компенсувати витрати на новаторську діяльність.
Таким

чином,

підприємництва,

а

франчайзинг
стимулювання

є

одним

з

рушіїв

розповсюдження

інноваційного

франчайзингу

в

інтелектуальномістких галузях дозволяє розвивати економіку держави за
рахунок іноземних та національних франчайзерів, котрі надають не лише ідею
та бренд, але й базові наукові розробки та технології, а також дозволяють
починаючому підприємцю уникнути частини ризику та зменшити ступінь
невизначеності, оскільки він отримує фактичні бізнес-моделі для порівняння.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В
УКРАЇНІ
Одним з істотних факторів, що стимулює розвиток сучасної економіки є
виникнення і швидке удосконалювання всесвітньої комп'ютерної мережі
Інтернет. Згідно з даними Інтернет Асоціація України (опубліковано на їхньому
офіційному сайті у квітні 2017 року), які представляють результати опитування,
проведеного протягом лютого 2017 року, на початку року 64,7% дорослого
населення України користуються Інтернетом. Частка користувачів Інтернет
серед людей 15-29 років в Україні сягнула 97%. Старший вік та проживання у
сільській місцевості значно зменшують вірогідність користування Інтернетом.
Опитування проводилось у всіх регіонах України крім окупованого
Криму та тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу. Кількість
користувачів Інтернет продовжує зростати. Найчастіше виходять до інтернету
за допомогою стаціонарного ПК - 51%, стільникових телефонів - 50%,
ноутбуків - 42%, планшетний комп'ютер - 21%, стаціонарний ПК на роботі 8%, ноутбук на роботі - 5%. В Україні користуються інтернетом близько 21,6
млн користувачів. Жінки складають - 51% від усіх користувачів, чоловіки 49%. Мешканці сіл складають 27% у загальній кількості, притому що серед усіх
мешканців сіл уже 53% з них користуються інтернетом[1].
Сучасні підприємці, бізнесмени, менеджери, економісти і споживачі
мають значні навики роботи з комп'ютерами й істотно великі вимоги до його
параметрів і можливостей, чим попереднє покоління. Тому потреби на всі види
послуг Мережі безупинно ростуть. Цей попит є основним чинником, що
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обумовлює швидкий розвиток можливостей мережі Інтернет, стимулює
подальший розвиток комп'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних
технологій, створення інших електронних пристроїв.
Останніми роками в усьому світі все більшого поширення набувають
методи ведення бізнесу в Інтернеті, зокрема. інтернет-торгівля. Застосування
Інтернету дозволяє швидко і з незначними витратами вивести і просувати
продукцію на національний і міжнародні ринки. Для України інтернет-торгівля
набуває особливої актуальності, оскільки в існуючих складних економічних
умовах вона дозволяє швидко і з відносно невеликими витратами організувати
збут продукції вітчизняних товаровиробників, забезпечуючи тим самим їх
виживання та розвиток.
За результатами конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та
розвитку у 2015 році Україна посіла 58-е місце серед 130 країн світу за
наявністю умов для розвитку електронного бізнесу. Станом на 2016 рік в
Україні більше 36% інтернет-користувачів регулярно здійснювали покупки в
мережі, а 91% споживачів хоча б один раз робили покупки в Інтернеті. Загальна
кількість інтернет-покупців в тому ж році склала 3,7 млн. чоловік. Це
об'єктивно призводить до формування комерційних структур, які функціонують
в мережі Інтернет і відкривають нові можливості для суб'єктів сфери обігу,
формуючи нове бізнес-середовище [2].
Україна сьогодні знаходиться на початковому етапі розвитку е-комерції
В2В-сегменту і має можливості для швидкого її росту, урізноманітнення сфер
та категорій електронних продажів. Сприятливими тенденціями для цього, як
зазначено вище, є темпи зростання е-комерції, рівень проникнення Інтернету,
ріст кількості інтернет-покупців. В Україні торгівля в Інтернеті є галуззю, яка
демонструє досить швидкі темпи зростання серед усіх галузей економіки.
Визначено, що e-commerce в нашій країні тільки недавно пережила етап
зародження і перемістилася на етап зростання. Обсяги торгівлі в Інтернеті щодо
роздрібної торгівлі в цілому порівняно малі. «Український e-commerce» у 2016
році розвивався досить непогано. Перш за все українці стали частіше купувати і
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більше витрачати в мережі Інтернет. Зокрема на маркетплейсах групи компаній
EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta. ua, Kabanchik.ua, Goodini.ua) у 2016 році було
придбано на 73% більше товарів ніж торік – на суму 8,5 млрд грн. При цьому
кількість замовлень за рік зросла на 61%, але середній чек збільшився
несуттєво – лише на 7%, і зараз становить 885 грн [3].
Таблиця 1
Динаміка розвитку електронної комерції в Україні [3].
Показники
Обсяг інтернетторгівлі
в
Україні, млрд.
дол.
Зростання, %
Проникнення
інтернетторгівл
і в Україні, %
Обсяг
роздрібної
торгівлі
в
Україні, млрд.
грн.
Обсяг
роздрібної
торгівлі
в
Україні, млрд.
дол.
Зростання, %

200
8
0,6

200
9
0,55

201
0
0,73

201
1
1,1

201
2
1,59

2013

2014

2015

2016

2,37

3,24

4,44

5,65

50
0,7

8
1

33
1,1

51
1,3

45
1,6

49
2,3

37
2,9

37
3,8

27
4,6

449

443

530

675

801

902

967

1025

1087

85,2

56,9

66,8

84,7

99,5

105,
5

111,
8

118,
5

125,
6

35

33

17

27

17

6

6

6

6

Найчастіше у 2016 році українці купували на маркетплейсах взуття, одяг,
аксесуари, мобільні телефони, техніку й електроніку, товари для дому та саду.
Ці категорії були драйверами розвитку електронної комерції впродовж останніх
років, але що цікаво, темпи зростання більшості з них вже повільніші за темпи
зростання самих маркетплейсів. Натомість, за даними Prom.ua найшвидше
ростуть такі категорії товарів, як продукти харчування/ напої, інструменти,
товари для хобі (здебільшого рукоділля), книжки, товари для краси
(здебільшого косметика) і здоров’я. У 2016-му році зросла кількість
підприємців, які почали продавати в мережі Інтернет. Тільки на майданчик
Prom.ua за цей рік прийшло 111 тисяч новачків. І кількість тих, хто займається
електронною комерцією більше трьох років, також зростає – сьогодні цей
показник на 45 тисяч більше, ніж у 2015-му. Отже, на щастя, українські
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представники малого та середнього бізнесу не втрачають ентузіазму і
продовжують розвивати свій бізнес в Україні [5].
Онлайн-торгівля є одним з найбільш динамічних ринків і входить в
невелике число тих сегментів економіки, які продовжують рости та
розвиватися, незважаючи на кризу, коливання валюти та інші проблеми, з
якими країна зіткнулася в останні роки.
Більшість покупців – молоді люди з вищою освітою, які проживають в
містах. Більше половини інтернет-покупців України – люди у віці від 14 до 34
років. Трохи більше 36% з них – жителі міст з населенням понад 500 000
чоловік, 20,5% – проживають в сільській місцевості. Важливим фактором, який
позитивно впливає на зростання аудиторії онлайн-покупців, є поширення
доступу до 3G. Особливо помітно це стане протягом найближчих років. Уже
зараз темпи поширення мобільного Інтернету вражають – всього протягом року
після того як стала доступною послуга 3G, до неї підключилися понад 10
мільйонів українців.
У 2016 році 44% користувачів використовували мобільні пристрої для
виходу в Інтернет. З них 9% назвали свої смартфони та планшети основним
пристроєм для цієї мети. Стрімко зростає проникнення Інтернету в сільській
місцевості. Років 5-7 тому різниця між проникненням доступу до Мережі в селі
і місті була дуже великою. Зараз же, більше 60% людей, які проживають в
сільській місцевості, мають доступ до онлайну. Більше половини користувачів
як і раніше користуються мережею Інтернет з домашнього комп’ютера. Частка
тих, хто використовує мобільні пристрої, продовжує зростати, і зараз вже
наблизилася до показника 44%. Однією з важливих складових портрета
інтернет-користувача є його дохід. Тут явно позначається негативний вплив
поточної економічної ситуації – тільки 9% користувачів мають дохід вище
середнього, а у кожного третього він нижче середнього [4].
Отже, спостерігаємо, що електронний ринок набирає значних обертів.
Вітчизняна електронна комерція знаходиться на початку інтернетеволюції та
демонструє високі темпи зростання. Бар’єри для входу на інтернет-ринок
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порівняно невисокі, а переваги електронної торгівлі для користувачів і
підприємців відчутні. Проте на сучасному етапі вітчизняний ринок е-комерції
має багато невирішених питань, що стримує його розвиток. За умови
ефективного вирішення найважливіших проблем, розвиток електронної
комерції в Україні матиме майбутнє.
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THE ROLE OF PUBLIC AID, FINANCIAL CAPITAL IN THE
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND THEIR
FACTORS OF SUCCESS AND FAILURE
Small and medium enterprises meet a lot of useful functions in every markets.
Dynamic development of this sector has a considerable influence on the growth of
the whole economy. Enabling this growth requires applying efficient instruments in
economic policy as well as in certain regional policies. Public aid directed to the
small and medium enterprises has to meet the law requirements and should
characterize the suitable level of efficiency.
Peculiarities of small and medium-sized enterprises cause that (independently
from

the

economic

system),

they

are

facing

a

lot

of

barriers,

which slow down its development, often unknown to the bigger companies. These
barriers include a lot of different areas: market and social barriers, financial, law,
information, connected with infrastructure and economic policy and so on. On the
other hand, small and medium enterprises sector play a significant role in any market
economy. Therefore, business promotion policy has to consider this kind of
enterprises. Promotion strategies have to be developed based on the weaknesses and
strengths. A concept of business promotion by central government must adapt to the
economic conditions.
Every developed country runs active economic policy towards small and
medium enterprises from many years. For example, in Poland the authority grants
public aid to almost 3 thousand different kinds of institutions. Most of them are
community institutions. It is important to mention that the development program
should guarantee the aid, not care. Besides, building the effective system of support it
should be characterized by simplicity and concreteness. The main objective is state
aid to support of small and medium-sized enterprises.
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The public aid contains only domestic funds. According to this activity, the aid
does not contain the structural funds, though it could be considering as a form of
public support. Besides the domestic aid and structural funds added together justify
the intensity of public support for the enterprises. For example, in Poland the law of
public aid granted is very strictly connected with the European law, since Poland is
the member in European Union it has to apply to the European law. The criteria of
qualifying to the specific means of the public aid contained in the 87 article of the
Treaty of the European Union. According to this article, the support for the
enterprises falls within the regulations of public aid, however few conditions must be
fulfilled:


it is distributed from the public funds or from the State;



it has the selective character (the privilege of specific trade articles or

specific enterprises);


threatens the competition or influence the trade between European Union

countries. [1]
The public aid should be aimed towards increase of competitiveness,
particularly in the group of small and medium enterprises. The public aid directed
towards big companies is ineffective and will be diminished. For example, Poland
will gradually diminish the amount of public aid towards big-sized companies and
aim them towards small and medium enterprises. These activities are considered to
be the way of increasing the competitiveness and innovation. In the area of economic
policy of the European Union, the most common division of public aid is division on
three basic categories:


sector aid,



regional aid,



horizontal aid.

The most important ways of support in the sphere of horizontal aid are trade
subsidies, the aid in supporting the creation of new places of work, the innovation
work, the development of research and development sphere, and also the support of
small and medium-sized enterprises. The directions from European Union countries
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are based on the conviction that public aid should be realized horizontally or regional
because this kind of aid will allow better stability of development.
The effectiveness and profitability of using the public funds in the small and
medium enterprises are often based on the opinion of interested enterprises. The
opinions of entrepreneurs could be consider as a valuable source, because they know
very well their own businesses and can monitor them all the time. The public aid is
only one of the factor which influences the profitability of the company. The example
of such activities could be a enforcement of describing the product indicators (direct
effect of the public aid measured by the specific indicators for example the number of
services given to the enterprises) or by the result indicators (direct influence of the
investments given to the social and economic surrounding after the realization of the
project, for example the number of the enterprises which benefited from the services;
measured every year or after the realization of the project.
In this way one of the kind of instruments which directly influence the
functioning of the private enterprises is public aid. As it mentioned above, there are
no direct connection between the role of the small and medium-sized enterprises and
its share in the public aid. The common opinion which emphasizes the limited aid
influence on the enterprises profitability does not mean that it should be used with
better effect. The most often description of the public aid is define as a activity
caused advantages in the enterprises and also liability in the State budget. But we
have to look into public aid more commercially. It is just attitude in the area of giving
aid to the small and medium enterprises. So the advantages and disadvantages should
take place only in short terms of time. In the long term of time the advantages should
be mutual, and public aid should be considered as long term investments benefit both
sides enterprise and State. The public aid is definitely an economic category and it
should not be considered without separation from market reality.
Financial capital, through its large companies, inﬂuence the development of
small and medium enterprises in two ways. Those small and medium enterprises,
which are important competitors for them, are marginalized and eliminated from the
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market. The other companies, which integrate into its operation, receive support for
their technological and market advances.
The first factor is a monopoly at disposal of a certain successful small or
medium company. Monopoly means that the company is concretely protected from
unpleasant “intrusion” of other market participants, i.e. potential or actual
competitors in its market area in which it operates. The existence of certain
monopolies is usually a sign that a concretely privileged monopoly company, collects
through its an appropriate rent (part of income realized without adequate investment
of labour and capital), which enables the company and its owners to successfully
conduct a business and live comfortably.
The successful innovations can be accomplished in the area of procurement,
production, sales, promotion, finance and other areas of creative entrepreneurial
business.
The third factor is inclusion in clusters of large and well-known domestic and
multinational companies, i.e. being part of a powerful system of organized financial
capital. In this system, a small or medium-sized company, as an independent legal
entity, performs part of delegated tasks, for a specific customer and market.
Bearing in mind that the number of monopolies, which are at disposal for small
and medium enterprises, is relatively limited, it is obvious that with this base, it is
impossible to achieve a very large number of success stories. Furthermore, the
number of imaginative innovations that small and medium entrepreneurs can discover
and keep a monopoly at it, is very limited, because in every field of business - if a
certain innovation proves to be successful - many competitors will imitate this
innovation. Practice has shown that successful and promising business are associated
in some way with some production, transport or service centres of the powerful
financial capital. The shape of that connection can be of different types, i.e. small or
medium companies can operate in a chain of franchising, clusters or other business
cooperation. By operating under the “umbrella” of a large and powerful company, i.e.
its branch office or a type of financial capital, entrepreneurs, small and medium
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businesses, which operate in such a system, will have stability and security for their
business over the long term.
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WORLD TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM SIZE ENTERPRISES

Small and medium size enterprises (SMEs) are, and have been of a significant
value all over the world, both for the ease of access to commodities and services and
as a base for innovation and thereby the creative destruction and reinforcement and
diffusion of democratic values [1].
Following the tracks back to the roots of entrepreneurship, starting with
Richard Cantillon [3], postulating that the farmer is the entrepreneur, one can easily
assume that the history of modern SMEs has a span of at least three centuries. Well,
who is the farmer entrepreneur according to Cantillon? He does not tell us, but
according to the law of inheritance at that time, we can assume it is the oldest son. He
is justified as an entrepreneur in Cantillon`s argumentation because he combines land
and labor in production of agricultural products and he is taking the role as a risk
bearer, because the production price comes as fixed prices and his income is
regulated based on the selling market price. The farmer entrepreneur is both a
producer and businessperson, selling the commodities at the market. Sometimes he
makes a profit, and sometimes he makes a loss. Jean-Babtist Say [3] presents a theory
of the entrepreneur as the one who unites all means of production and makes an
entrepreneurial profit, which belongs to himself. The personal human qualities of the
entrepreneur are different from those of the farmer, the laborer and the capitalist, and
the entrepreneur has the strength and ability to overcome the obstacles, hindrances
and problems of any kind that the situation inflicts on him. Joseph A. Schumpeter [4]
has shown us that innovation is the new combinations of land and labor and that
entrepreneurial profit emerges from innovation only. Entrepreneurial profit is not a
motivating factor, but a proof that the new and hitherto unknown idea was a success.
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Young men carry out innovations, because age usually implies conservatism, which
is less favorable for the new creations. The circuit flow is characterized by static
operations, but the spontaneous breakthrough of innovations alter the patterns and
creates a dynamic economy. It is the single individual, the young man, who
represents the power of development behind creative destruction [5]. Anyhow, the
vast static market of SMEs is also involved in the game, because creativeness will
destruct old methods and patterns by forcing SMEs (and of course the whole
industry) to adapt to the new dynamic production, but as a consequence of not
changing to the new, static SMEs will vanish. SMEs represent a potential for
adaptations of innovations and thereby contributing to the diffusion process and the
rise of the business cycle [6]. The entrepreneur is a single individual, not a group of
people like the board of directors, committees or any other organizational structure
and the entrepreneurial profit belongs to the entrepreneur himself and is not an object
of dividends [7]. In other words, the entrepreneur is a free individual who has control
over the production function and makes judgmental decisions concerning the use of
the input factors and his good name and reputation is the only asset that he invests in
the process.
SMEs are good for different purposes and over the last two to three decades
politicians, governments, NGOs, belief organizations, the educational and university
industry, individuals and the feminist movement worldwide have shown great interest
in its existence. One of the strongest political competitive areas is finding job to
everyone, but when governments fail to do so self-employment is often the only
solution they come up with to avoid a rising unemployment rate, which is devastating
for any government. Self-employment means start up as a SME and therefor SMEs
have caught a great portion of the political interest and agenda in the Western World
as in the developing regions. Anyhow, it only serves as an excuse for failed policies
and unskilled approach to a market based economic function where political and
governmental quick fix have no place neither in the static nor in the dynamic parts of
production. Likewise, the educational and university industry has oriented its focus
on the startups, entrepreneurial and SME sector for a long time, propagating for new
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targeting groups of businesspersons like women, elderly, singles, the poor, alcohol
and drug addicted, mentally disposed, underprivileged and immigrants to engage
themselves directly on the market as business owners. In parallel, educational
programs on high school levels and university degree programs in large quantities run
courses, which are a mix of motivation, technical business and economic skills,
international exchange and internship activities, all based on political propaganda,
quasi science and pure feminism, everything in the purpose of bridging academy to
civil life in the name of equality. Governments and institutional interference in the
process of innovation cannot create dynamism because they arise from imperfect
understanding or competing objectives; mass flourishing, the prosperity on a national
scale is created by the processes of innovation, which originate from the people [8].
Equality, which is only one of a vast number of immature fruits of the socialist
Marxist political ideology that has been dominating the Scandinavian people (and
others) for decades, does not exist on the market, because markets are governed by
the laws of economy, which does not apply equal rights. Feminism is an outrage of
Marxist propaganda and horror that has domed masculinity not wanted in society
from the individual`s birth, youth, adulthood and death, schools and universities,
business life and in the family. Feminism is a very strong hindrance for democratic
development in any society, for personal freedom and personal economic freedom
[9]. In Sweden, traditional supporters of the old fashion feminism now turn their
backs to it, blaming Swedish feminism of destroying their life potential, happiness as
women and bringing devastating conditions for their mature life, childlessness,
isolation, reduced pension, and limited personal and economic freedom, a life
condemning masculinity. The university industry in Sweden shows that technical
education does not attract women at the same scale as education not meant for direct
economic care, which underlines the fact that women who is financially well off in
Sweden (married, living with spouse, inherently wealthy etc.) do not take higher
education for the purpose of getting economically self-sufficient. At the same time,
the political propaganda machinery in Sweden tells stories about women
entrepreneurship and women SME. In a newsletter from Veckans Affärer [10], the
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story of Elina Berglund and her p-app Natural Cycles has been presented, and she is
praised as one of two Swedish women (the other one is Helena Samsioe, CEO and
founder of Globhe) that recently have been listed on Forbes 50 mightiest tech-women
in Europe. There is only one significant drawback, her husband; Raoul Scherwitzl is
co-founder of the company, which clearly shows our point, without the man, it is
very hard to make a success, practically impossible. There has been a tendency that
SMEs have been an arena for different interest over a number of years, interests that
have not contributed to the development of the society, neither in economic, nor in
democratic meaning. Historically, the role of entrepreneurship has been dedicated to
the man for many good reasons. Feminism and the political idea of equality have
forced women into the role of management and ownership of SMEs.
The world tendency today makes the pendulum swing back to a more balanced
and prosperous position. It seems that Sweden once again is taking the lead. Before
the days of Per Albin Hanson, prime minister and founder of “the peoples home”, and
the introduction of socialist Marxist ideology in the political system, Sweden was one
of the most liberal states in the world, promoting entrepreneurs and SMEs in a great
number. The fatal experiences of the equality policy must give way for a democratic
and just position for all inhabitants, and thereby abolish the true hindrances for real
innovation and entrepreneurship in SMEs. Entrepreneurship based on innovation is a
strong force in defeating problems in any society; problems that are manmade, and
that cannot find solutions based on political inadequacy. SMEs play a vital role in
this process, but only when production is based on innovation. Successful
entrepreneurship is a process that takes place on the market based on competition. No
political interference can change this fact, be it socialism, feminism, equality or any
other ideology. Successful entrepreneurship in SMEs comes from the individual, and
governments cannot do the same as people. This should be the lesson to teach and
the lesson to learn in the university industry and in political propaganda. The world
tendencies of development of small and medium size enterprises today is
characterized by the fact that successful entrepreneurs are mainly men.
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Letting masculinity come back to its normal position in the society, in politics,
in business, in the school system and university industry and in the family, we can
once again experience a mass flourishing reality where everyone will be moved
forward to a better world based on true democratic values. SMEs play a crucial role
in the transformation, but only when innovations are applied.
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IMPORTANCE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP PROMOTION FOR ITS
FURTHER DEVELOPMENT IN UKRAINE
Social entrepreneurship has in our time become a very popular trend in the
world. It is discussed not only by scientists, but by businessmen, businesswomen,
social activists, politicians alike. We can say that it is an update version of
entrepreneurship and innovative entrepreneurship, because it has all features of
previously mentioned qualities, and in addition brings the social value to the society.
Social entrepreneurship is the response to a great amount of very complicated
challenges that have appeared and are appearing in the world. These difficulties have
become a background of entrepreneurship’s modifying. Not only innovations
implementation is the important part for the traditional business entrepreneurs’ goals,
but also solving social problems, that appeared in the minds of the entrepreneurs.
Scientists have researched this evolution in the continuous entrepreneurship
development.
Take for example, Gregory Dees, in his work published in 1998, where he
explained social entrepreneurship through the act of social entrepreneurs. Social
entrepreneurs play the role of change agents in the social sector, by:
• adopting a mission to create and sustain social value (not just private value);
• recognizing and relentlessly pursuing new opportunities to serve that mission;
• engaging in a process of continuous innovation, adaptation, and learning;
• acting boldly without being limited by resources currently in hand;
• exhibiting a heightened sense of accountability to the constituencies served
and for the outcomes created [1].
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Social entrepreneurs differ from business entrepreneurs in many ways,
according to Dees. Their main objective is to make the world a better place. This
affects how they measure their success and how they structure their enterprises.
Thus, we can observe the growing role of social entrepreneurship in the
society. Entrepreneurship developed to the social to supply innovation as means of
solving existing problems as a contribution to the economic change and to improve
the ordinary peoples’ life.
That is why it is so important to promote social entrepreneurship for its
development in Ukraine. It really provides the significance impact for the economic
and social achievements.
We can propose such main directions of promoting social entrepreneurship in
our country as follow.
1. Education.
Everything starts from learning. That’s why the first step is to teach pupils at
school that they should be entrepreneurial, creative, innovative, and of course
responsible to the nature capital using and respect other people. All this knowledge is
very useful for further democratic forming of individual’s consciousness.
In the high schools students of all specialties must have an obligatory
discipline “Social Entrepreneurship”, where well trained lectures explain all
peculiarities of doing social and profitable business. On seminars students can solve
different case studies with real social challenges developing their skills and talents in
the entrepreneurial area.
Such steps form the well-educated specialists, who know about social
entrepreneurship and know how to realize their own ideas.
Furthermore, we should think about the elder generation. The contemporary
world is a very digital one. For implementing fresh and useful ideas it must be used
modern it-technologies. It means that everyone in our country has to know how to
use Internet and how to operate on different gadgets. In this case it can be organized
special seminars or trainings for elder people to teach them how to be flexible in the
modern world.
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2. Social entrepreneurship’ activities.
We have a lot of social problems in Ukraine. As a response, many social
initiatives have appeared. And such social activists promote and inform the wide
range of people about social entrepreneurship. They have created the environment of
social and ecologically responsible persons, who can propose interesting and fresh
thoughts to solve different existing problems. Nowadays a variety range of forums,
workshop, conferences, seminars are organized and they are divided to social
entrepreneurship development in Ukraine. For example, by now in Ukraine we have
in each big city some organizations or institutions, which deal with social
entrepreneurship promoting and spreading. And there is a very famous and popular
portal “Social Entrepreneurship in Ukraine” [2], which units all social
entrepreneurship activities.
3. Social entrepreneurs.
Only real examples can prove that social entrepreneurship exists and is
developing in Ukraine. We have the Catalog of Social enterprises. The first issue was
conducted in 2013. And there was information and description about only 41 social
enterprises. The second issue was published last year and includes the years 2016 and
2017. In this edition the detailed information about 150 social enterprises in Ukraine
were presented. In a questionnaire from October 2016 until May 2017 600 enterprises
were asked to answer. 167 applications were received. And after examining only 150
enterprises were recognized as social [3].
As we can see, a tremendous promoting work should be done for further
spreading of social entrepreneurship movement and an appropriate culture in the
society should be formed. Giving preferences from clients’ side consuming products
or services made by social enterprises can be a great competitive advantages for the
last ones. Clients understand that they support the more responsible and friendly to
the environment entrepreneurs. Such positive turnover is the main condition for
further developing of social entrepreneurship in Ukraine and the forming of the new
kind of the society.
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Meanwhile, the state from its side must stimulate or do not interfere into social
entrepreneurs, who want to implement innovative changes in the existing
environment to get both profit and added social value in the sphere, where they are
doing business.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
Становлення соціального підприємництва є надзвичайно актуальним
питанням на сучасному етапі розвитку українського суспільства внаслідок
низки гострих соціальних проблем, які держава неспроможна розв’язати
самостійно. Такий вид підприємництва є засобом вирішення нагальних
соціальних проблем в Україні, зокрема, безробіття; соціалізація людей з
особливими потребами, ресоціалізація ветеранів тривалої російсько-української
війни, вимушено переміщених осіб зі сходу України та окупованого Криму,
інших вразливих верств населення; підтримка соціально важливих для
суспільства проектів та заходів; гуртування громад; захист прав людини,
охорона довкілля.
Соціальне підприємництво може реалізуватись у формі соціального
підприємства. Стаття 1 Проекту Закону «Про соціальні підприємства» №2710
від

23.04.2015

визначається

містить

суб’єкт

таке

визначення:

господарювання,

«Соціальним

утворений

підприємством

юридичними

та/або

фізичними особами, пріоритетом діяльності якого є досягнення соціальних
результатів, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, науки, культури,
навколишнього середовища, надання соціальних послуг та підтримки соціально
вразливих груп населення (безробітних, малозабезпечених, осіб похилого віку,
осіб з інвалідністю та інших встановлених законодавством осіб)». [1]. Таке
визначення не дає можливості чітко відокремити даний вид суспільної
діяльності від благодійності, пожертви тощо.
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В Україні вченими здебільшого наголошується на тому, що соціальне
підприємництво – засіб покращення економічного стану окремих прошарків
населення – класичний соціальний «виклик-відповідь» за А. Тойнбі. Тоді як
іноземні

дослідники

підкреслюють

таку

його

характерну

рису,

як

запровадження та поширення інноваційних методів та засобів в усіх сферах
буття людини, починаючи від освіти й закінчуючи запровадженням екологічно
чистих методів очищення річок та океанів, а відтак і якісні соціальні зрушення
в тому числі й у суспільній свідомості.
К. Смаглій стверджує, що соціальне підприємництво має декілька
визначень. Зокрема, це може бути як діяльність громадської організації, що
надає комерційні послуги бідним верствам населення, так і приватний бізнес,
що віддає частину своїх прибутків на розв’язання соціальних проблем.
Соціальне підприємництво може мати також гібридну форму, коли громадські
організації та бізнес об’єднуються для спільної діяльності, використовуючи
кошти для вирішення проблем [2].
Згідно класичного розуміння підприємництва – ним займається особа, що
має такі риси характеру, як: підприємливість, здатність до розумного ризику
тощо з метою отримання прибутку.
У Цивільному кодексі України мета одержання прибутку покладена в
якості критерію в основу класифікації товариств на підприємницькі і
непідприємницькі (ст.84 ЦК). Основна мета діяльності підприємницького
товариства — це одержання прибутку та його наступний розподіл між
учасниками. Таким чином у цивільному законодавстві поняття «прибуток»
використовується

як

мета,

що

дозволяє

розмежувати

підприємницьку

діяльність та інші види економічної діяльності. Соціальне підприємництво несе
протилежний характер, оскільки має на меті не особисте збагачення, а, згідно
найпоширенішій думці науковців, здійснення підприємницької діяльності на
користь суспільству, тобто акумулювання грошових мас з метою їх
благодійного використання, залучення незахищених верств населення тощо.
Відтак є підстави стверджувати, що в соціальному підприємництві зміщуються
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акценти: пріоритетом стає не максимізація прибутку, а максимізація
соціального ефекту.
Психологічний портрет соціального підприємця відрізнятиметься від
психологічного портрету підприємця, оскільки пріоритетом тут виступатиме не
лише отримання прибутку, а суспільно-значущі цілі.
Зиновій Свереда, професор Папського Григоріанського університету в
Римі, вважає, що соціальне підприємництво є одним із видів бізнесу, а
соціальні підприємці мають на меті розв’язання нагальних соціальних проблем
через мобілізацію ідей, можливостей та ресурсів, потрібних для соціальних
перетворень, економічного і громадського розвитку загалом. Соціальне
підприємництво покликане допомогти людям виробити відповідну етику праці
і частину прибутку витрачати на благодійність. З. Свереда наголошує, що
соціальне підприємництво в багатьох країнах Європи є засобом формування
вільної творчої людини, солідарної громади та народу. Він визнає, що
ефективним буде відродження соціальних кооперативів, а для українців — це
добре забуте старе, однак для європейців — це інструмент підприємницької
діяльності та розвитку громад. Кооперативи можуть реформувати українську
економіку, позаяк формують нову стратегію співпраці між місцевою владою,
освітянами та малими і середніми підприємцями [3].
Як стверджує Г. Діс [4], соціальна місія є ключовою для соціального
підприємництва.

Це

стає

очевидним

з

огляду

на

те,

як

соціальне

підприємництво розпізнає та оцінює можливості розвитку суспільства. Робота
соціального підприємця зосереджена на виявленні та вирішенні проблем
шляхом зміни застарілої соціальної системи, застосування рішення та
переконання всього суспільства в його ефективності.
Повага до кожної людини як до особистості має стати нормою
повсякденного життя в Україні, а людина має бути єдиною абсолютною
цінністю первісного порядку, щодо якої визначаються всі інші цінності [5]
Розділ ІІ Конституції України встановлює, забезпечує та гарантує захист
прав і обов’язків особи і громадянина [6]. Зокрема, особисті немайнові права
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фізичної особи. Так, ті, які згідно книги 2-гої Цивільного Кодексу України,
поділено на 2 великі групи: права, що забезпечують фізичне існування особи, та
права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. [7]
До прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи відносяться
зокрема, право на особистий розвиток, честь, гідність, право на освіту,
таємницю особистого життя і здоров’я, вільний вибір діяльності тощо. Отже,
йдеться про гарантію захисту тих нематеріальних благ, що мають своїм
підґрунтям психологічний вимір. [8]
Нажаль, в Україні ще й сьогодні є поширеною тенденція сприйняття
людей, які мають особливі потреби, як таких, що мають обмежену право- та
дієздатність,

а

також

не

здатних

до

вищої

розумової

діяльності,

самообслуговування, самореалізації тощо, це яскраво проявляється зокрема і в
тому, що державні соціальні служби, покликані успішній соціальній адаптації
таких

людей

–

пропонують

роботу,

яка

не

вимагає

використання

інтелектуальної, розумової праці – це механічна, одноманітна, циклічна,
замкнена сама на себе робота, без можливостей професійного зростання та
інтелектуального розвитку особистості, зокрема, праця сортувальників,
комплектувальників, у сфері деревообробної промисловості, прибиральників,
швачок, тощо. Повний спектр пропонованої роботи можна переглянути зокрема
на офіційній інтернет-сторінці Українського товариства глухих [8].
На нашу думку, такий стан свідчить не просто про дискримінацію
вразливої частини українців, а й недотримання їх основоположного права на
вільний розвиток особистості, оскільки останнє є взаємокореспондуючим:
особистість має право, а держава, відповідно, має обов’язок надати всебічні
можливості його реалізації.
Таким чином, вихід для таких людей з особливими потребами –
самоосвіта та самозайнятість, у тому числі в сфері допомоги людям зі схожими
потребами, тобто соціальне підприємництво.
Так, в Україні наявні стартапи, де люди із втраченим слухом розробляють
програмне забезпечення та рукавички для смартфонів, які озвучують мову
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жестів, розроблено музикальні навушники, що перетворюють музику на
вібраційні коливання тощо. Ці успішні стартапи – є прикладом реалізації
особистих немайнових прав в соціальному підприємництві.
Отже, можна стверджувати, що соціальне підприємництво дозволить
ширшою мірою реалізувати особисті немайнові права та вирішити значну
кількість соціальних «викликів» в умовах дефіциту бюджету.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОТГ
В

умовах

децентралізації

трансформаційних
владних

перетворень

повноважень

бізнес,

викликаних

процесом

управлінська

еліта

та

громадянське суспільство повинні не тільки розвивати спільні проекти,
програми,

плани,

щодо

формування

ефективних

моделей

публічного

управління економічними і соціальними процесами, але і співпрацювати в
напряму формування системи корпоративної соціальної відповідальності за
майбутній і теперішній сталий розвиток суспільства і добробут населення [1
с. 354]. Особливої уваги в реалізації стратегій соціально-економічного розвитку
ОТГ потребують проблеми і перспективи розвитку малого і середнього
підприємництва

в

ринковому

механізмі

якого

відбуваються

глибокі

трансформації пов’язані з подоланням негативних наслідків впливу фактору
обмеженості природних, фінансових, людських ресурсів, викликані впливом
кліматичних змін та проблемами глобалізації ринків.
Питання управління соціальною відповідальністю бізнесу та якості
діяльності підприємств аналізувались в працях вітчизняних і зарубіжних
вчених: Ю. Адлера, Л. Віткіна, О. Глічева, Е. Демінга, Дж. Джурана, А. Зенкіна,
Н. Іняца, К. Ісікави, П. Калити, Т. Конті, Ф. Кросбі, Г. Хімічевої, В. Швеця.
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Разом з тим, ряд питань формування системи корпоративної відповідальності
бізнесу, особливо в контексті реформування системи публічного управління
соціально-економічними

процесами

в

умовах

децентралізації

владних

повноважень потребують детального аналізу.
Процес

децентралізації

влади

безумовно

сприяє лібералізації

та

демократизації економічної діяльності бізнесу в ОТГ, здатен забезпечити
широке

залучення

інформаційних

та

інтелектуальних

технологій

у

підприємницьку діяльність, формуватиме систему принципово нових інститутів
корпоративної
корпоративної
підприємництва

соціальної
соціальної

відповідальності.
відповідальності

Формуванню
з

широким

системи
залученням

сприятиме перехід до нових управлінських технологій

основаних на автоматизації управлінських процесів в ОТГ. Наші дослідження
показали, що найбільш перспективною та ефективною технологією публічного
управління громадами та бізнесом може стати технологія «блокчейн» [2 с. 38].
Ця технологія є прозорою розподіленою базою даних яка містить
інформацію про всі транзакції які проводяться всіма учасниками системи,
наприклад суб’єктами підприємницької діяльності, всі данні взаємопов’язані і
зберігаються в зашифрованому вигляді одночасно у всіх учасників системи,
автоматично обновляються при кожних внесених змінах. Користувачі
виступають в якості колективного нотаріуса, який підтверджує істинність
інформації в базі даних і забезпечує її захист від маніпуляцій, зловживань,
корупційних дій, що посилює ступінь соціальної відповідальності як
управлінців так і бізнесу. Технологія «блокчейн» суттєво може обмежити
створення корупційних схем у підприємницькій діяльності, стимулюватиме
учасників бізнесу працювати прозоро, таким чином, виникає нова форма
спільної соціальної відповідальності яку можна визначити як корпоративну.
Створивши «блокчейн-платформу» в об’єднаній територіальній громаді
можна перенести в цифровий простір практично всіх транзакцій бізнесу,
підприємницька діяльність переважно зможе обходитись без посередництва,
що є основою для реальної абсолютної децентралізації в інтересах соціуму та в
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напряму формування системи спільної корпоративної відповідальності.
Підприємницькі операції, з використанням технології «блокчейн», будуть менш
витратними, скоротяться терміни здійснення угод, буде забезпечена прозорість
операцій, вони стануть більш захищеними [3 с. 369].
Блокчейн-платформа управління розвитком підприємницької діяльності в
ОТГ

є

одним

з перспективних

напрямів

забезпечення

автономності,

безпечності, відкритості бізнесу та розвитку соціального партнерства. За
допомогою технології «блокчейн» громадськість може брати участь в контролі
за електронними комерційними операціями підприємств (смартконтрактами),
слідкувати за ступенем кваліфікованості персоналу, напрямами використання
прибутку, операціями з нерухомістю, механізмом залучення інвестицій тощо.
Формуванню

системи

корпоративної

соціальної

відповідальності

сприятиме удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності
підприємницьких структур в ОТГ. Аналіз стану сучасної нормативної бази в
сфері соціального контролю за суб’єктами бізнесу показав, що в ній відсутня
формалізована термінологічна система контрольної діяльності державних
інституцій та органів місцевого самоврядування. Методичний інструментарій
заходів державного контролю має ряд суперечливих положень і неоднозначних
визначень ступеня повноважень відповідних органів та процедур, що зменшує
їх дієвість і приводить до ряду зловживань з боку посадових осіб і суб’єктів
підприємницької діяльності [4, с. 32].
Таким

чином,

корпоративна

соціальна

відповідальність

повинна

охоплювати всі процеси і сфери підприємницької діяльності, забезпечувати
синхронізацію інтересів бізнесу, громади та держави, активізувати організацію
соціальних дій та заходів в суспільстві. Зарубіжний досвід показує, що
корпоративна соціальна відповідальність є невідємним елементом державних
програм реформування
впровадження

системи

Міжнародних

місцевого

стандартів

самоврядування

якості

SA

8000.

в напряму
Введення

вищеназваних стандартів в Україні дозволить інтегрувати найкращу практику
місцевого самоврядування, визначить напрями реалізації концепції спільної
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соціальної

відповідальності,

приведе

до

розвитку

соціального

підприємництва [5, с. 73].
Визначення пріоритетів побудови, на основі корпоративної соціальної
відповідальності, інноваційних моделей управління розвитком підприємництва
в ОТГ сприятиме нарощуванню чинників безпеки бізнесу, підвищить його
соціально-економічну

ефективність,

результативність

та

соціальну

відповідальність в контексті сталого розвитку.
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СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В РАМКАХ
КОНЦЕПЦІЇ SWAFS
Технологічні прориви ХХ-ХХІ стст. забезпечили зростання ефективності
організації праці у промислових секторах та сприяли підвищенню загальної
факторної

продуктивності

світового

виробництва

(досягненню

більш

ефективного співвідношення сукупної виробленої продукції та ресурсів землі,
праці й капіталу). Інновації поступово перетворилися на ключовий інструмент
підтримки зростання продуктивності, необхідної для сприяння розширенню
мережевих комплексів, що об'єднують виробництво, обробку, розподіл і
споживання продукції, а також видалення і переробку відходів. Це змусило
бізнес займатися інноваційною діяльністю на рівних (а іноді навіть порівняно
більш ефективно) з класичними науковими установами.
Водночас надходження інвестицій у розвиток технологій невимушено
почало вбивати» старі виробництва, призвело до згортання окремих галузей,
створило загрози бізнес-моделям і навіть цілим секторам господарської
діяльності. Так, зміни логістики, необхідність переоснащення та заміни
промислового обладнання у зв’язку з появою більш досконалих замінників
пов’язані з величезними капіталовкладеннями та зумовлюють скорочення
робочих місць у суміжних галузях; моделі вертикального фермерства можуть
значно змінити ситуацію на ринку нерухомості великих міських агломерацій;
відкриття у сфері «зеленої енергетики» вирішують проблему залежності від
викопних джерел енергії, чим створюють передумови для волатильності цін на
нафту і загрозу загальної дестабілізації світових сировинних ринків [1] і т.п.
Технології досягають рівня, який робить можливим системний вплив на
економічні показники інших галузей та стан суспільного виробництва в цілому,
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з огляду на що виникає ряд неоднозначних проблем, зокрема: виснаження
природних екосистем; зростання негативного впливу на стан здоров’я людини;
конфлікт агропродовольчого виробництва з біоенергетикою; трансформація
ринкового простору (віртуалізація економічних відносин, розриви між
конкурентоспроможністю локальних економік на світовому ринку); вплив
технологій на формування умов праці і безробіття (механічна ліквідація
окремих сегментів робочої сили внаслідок автоматизації виробництва, розвитку
високотехнологічного бізнесу і логістичних систем [2], висока міграційна
динаміка та надлишкова пропозиція висококваліфікованої робочої сили,
нормалізація неповної зайнятості, проз'юмеризм [3, с. 34], прекарність) та ін.
Виникає конфлікт інтересів приватних суб’єктів, директивних органів та інших
стейкхолдерів економіки стосовно розподілу прав власності на результати
досліджень, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення принципово
нових організаційних форм діяльності; загострюється конкуренція за розподіл
ресурсів серед виконавців досліджень за територіальною (міжнародний рівень,
національний, місцевий), тематичною та функціональною ознаками.
Починаючи з 80-х років ХХ ст., пропорція між показниками інноваційної
активності публічного і приватного секторів різко почала змінюватися на
користь останнього. Вже на початку 2000-х рр. співвідношення між публічними
та приватними патентовласниками в окремих галузях становило майже 1 до 3.
Завдяки високим обсягам залучення інвестицій, агресивному застосуванню
стратегій злиттів та поглинань (як стосовно компаній з репутацією на ринку,
так і щодо венчурів), ТНК вдалося досягти величезної концентрації технологій
у своєму розпорядженні, чому не зміг протистояти публічний сектор,
патентний захист якого відрізнявся фрагментованістю. Публічні патентні пули,
рісерч-бутики, метою яких було запобігання ринковій експансії патентних
холдингів, створювалися постфактум та виявилися недостатньо ефективними.
Незважаючи на активізацію кооперативних зусиль та появу нових стратегічних
альянсів, не було вироблено чітких принципів регулювання правових відносини
між публічними та приватними партнерами у питаннях відпрацьованих
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механізмів для забезпечення ефективного управління та балансу прозорості і
конфіденційності.

В

результаті

всього

вищевикладеного

гостро

стала

відчуватися необхідність «розумного» господарювання, що вивело на перший
план порядку денного сучасного підприємництва принципи соціальної
відповідальності та розробки гнучких моделей бізнесу, які базуються на
економічному

критерії

ефективності,

проте

не

втрачають

зв’язку

з

гуманістичним та правовими аспектами.
Сучасні контексти соціальної відповідальності підприємства, що у своїй
стратегії намагається слідувати технологічному прогресу, не порушуючи засад
сталого розвитку водночас, віддзеркалює концепція SWAFS (science with and
for society) – крос-дисциплінарна теорія, що народилася в Європі у 2002 р.
спочатку відповідно до постулату «science and society», потім «science in
society» і, нарешті, досягши існуючого формулювання [4]. Відповідно до
концепції, бізнес поряд з іншими стейкхолдерами повинен бути залучений до
інноваційних процесів з метою якомога більш повного задоволення потреб
суспільства та подолання викликів прогресу на засадах відкритості даних та
шерінгу, співтворчості, гендерного балансу, інклюзивності, громадської участі,
етики та стимулювання розвитку фахової дослідницької освіти. Саме SWAFS в
сучасних умовах найбільше відповідає парадигмі інтелектуалізації як моделі
детермінації та вирішення проблем менеджменту в соціумі, що максимально
точно відображає об’єктивну реальність завдяки орієнтації на врахування
сутнісних змін у цивілізаційних механізмах, які зумовлюють перехід соціальноекономічних систем від матеріального до духовного відтворення та знаходять
вихід у сайентизаційних та едукологізаційних процесах.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND PROFIT

Entrepreneurship in general is understood to be synonym of business endeavor.
An entrepreneur is a businessman and he should assume entrepreneurship. But
precise segregation of the two terms indicates a deep difference between the terms.
Similarly,

the

difference

between

business

entrepreneurship

and

social

entrepreneurship is also found to be ambiguous in many circumstances.

More

distinctly, question like how a social entrepreneur can work for profit since his/her
work as the very character of the name of term ‘social’ suggests not for profit. On the
other hand, how can ‘entrepreneurship’ be deprived or barred from making profit
simply because it has been characterized as ‘social’?
Why and how social entrepreneur emerge, what they bring with their
emergence in the society and what is consideration against their contribution in the
society and its transformation process? This is the central theme of this article.
Concept of entrepreneurship has been developing along the economic history.
The empirical studies show mixed evidence on role of entrepreneurship in economic
growth. There heterogeneities in kind of economic contexts and entrepreneurship
which limit our insights into the role of entrepreneurship in economic growth [5].
With roots to different inspirations and theoretical concerns historical research
on entrepreneurship started much earlier. This study on the entrepreneurship has been
aligned with the understanding process of economics. This has been commonly
utilized as the Schumpeterian meaning of the entrepreneurship [11].
The movements pertaining to social entrepreneurship are the alternative for
public sector or the responsibility of the democratically elected government of a
country. It is helping hands that join the society in political transitions [4].
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The main features of entrepreneurship consists of creation of new venture, hard
work, assumption of risks and reaping of rewards [1]. Entrepreneurs introduce
innovations, they are catalytic agent and engine for economic development [1]. The
function of the entrepreneurs also includes revolutionizing the development by new
invention by old product or service delivery in a new way [10].
The

process of entrepreneurship involves processes whereby individual

decides freely and independently to combine the factor of production which has not
been in the market previously. This endeavor has the motive of introducing social
service to bring improvement in people’s live [7], 8]. Social entrepreneurship with its
dynamism in the production process, while bringing profit to the entrepreneur gives
society new possibilities in the market and the society.
Result of successful social entrepreneurship is economic development, equal
rights, a better world, peace, freedom, a more secure society for everyone and
technological, economic and social progress. Social innovation is the process
whereby the factors of production is combined in such a new way that improves
people’s lives [7]. In the process of entrepreneurship the social innovation
entrepreneur acts with high risk for increased results in social value and in case
proved to be unsuccessful the entrepreneur loses the confidence of society [8].
Innovation has five areas, they are: the introduction of a new good, new method of
production, opening of new market, conquest of new source of raw material and a
new organization to carry out the industry [11], [8].
Over the time of the economic history, different theories of profit have been
evolved. The main theories of profit have been The Contemporary Theory of Profit,
Profit due to Monopoly of Friction, Profit due to Technology and Innovation and
Managerial Efficiency theory. These theories are complementary to each other and
not mutually exclusive [2]. So far, there could not be found consensus among the
economist about the nature of profit and its origin. Because of this state of consensus
various theories pertaining to profit have been emerged. Few of such theories are
Walker’s Theory of Profit, Clark’s Dynamic Theory of Profit, Hawley’s Risk Theory
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of Profit, Knight’s Theory of Profit and Schumpeter’s Theory of Profit. Monopoly
Power as source of profit is found to have dealt separately [3].
Electrification is not to build electric infrastructure, but is a corner stone of all
the succeeding economic activities. In Nepal, there is tremendous requirement of
small and micro hydro projects to cope the need for rural electrification. Private
entrepreneurs in Nepal also have built many small hydropower plants and are
operating successfully. In addition, few small hydropower plant constructed by the
government are in operation under lease taken by the local private entrepreneur.
Further, through the community electrification program not only the local community
based organizations with Rural Electric Cooperative modality but private
entrepreneurs have involved in increase access of electricity in rural Nepal, there are
quite a good number of private companies actively participating in the program.
Similarly, as the step towards assuming corporate social responsibility, Independent
Power Producers (IPPs), operating medium or big hydropower plants are contributing
to local rural electrification by constructing additional small hydropower plant in the
respective project locality [6]. This has significant improvement for uplifting the
socio-economic status of local people. To analyze the social entrepreneurship with
this initiation for the rural electrification in Nepal, following are the noteworthy
elements:
The concept of private entrepreneurs’ participation in small, micro hydro as
well as medium and large hydropower generation or the rural electrification through
community organizations including rural electric operatives and private companies
was new at the inception at least in local context even though there might have been
such initiation in outside world or in the global context.
Electricity can bring opportunities more than lighting energy. Entrepreneurs
are involved in electricity generation and distribution under community participation
model and other model. Electrification of under developed rural area has resulted in
significant socio-economic impact.
These entrepreneurs are also motivated for profit from the business with the
new ideas, which have never been seen before in the particular locality wherein they
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are involved in new business i.e. energy sector. However, according to Schumpeter,
there are basically three motivating factors such as, to found a private kingdom
though not necessarily a dynasty, the will to conquer and joy of creating and making
efforts to have things done [9].
The general objective of this study is to get insight into the circumstances
leading to the emergence of the social entrepreneur and their basic contribution to the
economy and the society by analyzing the motivator for their voluntary involvement
in the energy infrastructure sector. To analyze the concept of the social entrepreneurs
with rural electrification and initiation of small hydropower generation is the specific
objective of the study.
The method of the study includes review of theories related to entrepreneurship
and profits. Similarly, few selected cases of entrepreneurship from the
energy/electricity infrastructure sector have been collected, reviewed and analyzed
with the concepts of social entrepreneurship as well as the motives of entrepreneurs
with theories of profit.
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ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ: СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Поглиблення останніми роками затяжної та глибокої економічної кризи
змушують вітчизняні підприємства відшукувати такі шляхи підвищення
конкурентоспроможності, які б ураховували складові сталого розвитку та
висували їх в низку основних пріоритетів. Відповідно такий хід розвитку
ринкових

відносин

зумовлює

об’єктивну

необхідність

поглибленого

дослідження, розробки та впровадження підприємствами концепції сталого
розвитку загалом, та соціального партнерства зокрема.
Висновки про важливість впровадження концепції сталого розвитку
підтверджують і дослідження компанії McKinsey, проведеного у 2010 році, в
рамках якого було опитано 1946 керівників, які представляють широкий спектр
галузей і регіонів [1]. Згідно з їх результатами, понад 50% управлінців
вважають, що забезпечення сталого розвитку — це важлива складова
розв’язання екологічних, соціальних та управлінських питань у широкому колі
аспектів — від розробки нових продуктів до створення репутації та загальної
корпоративної стратегії. Проте, незважаючи на таку сталу позицію, компанії
все ще не готові впроваджувати концепцію сталого розвитку на практиці.
Всього лише 28% активно шукають можливості для інвестування в сталий
розвиток, у той час як 29% стверджують, що складові сталого розвитку
практично інтегровані у їх бізнес-діяльність. Компанії, які все ж таки відносять
зелені ініціативи до топ-цілей, роблять це для того, щоб зберегти стабільний
розвиток бізнесу завдяки гармонійному узгодженню з бізнес-цілями (38%), а
також

для

побудови

соціально-відповідальної

репутації

(27%).

62%

респондентів вказали, що їхні компанії не повідомляють інвесторам про
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досягнення показників зелених ініціатив, навіть незважаючи на той факт, що
більше ніж 50% компаній відстежують позитивний вплив цих ініціатив (додану
цінність, репутацію та кількісні показники, наприклад, скорочення витрат).
На думку багатьох вчених важливою передумовою реалізації соціального
партнерства в сучасних умовах є його базування на засадах соціальної
відповідальності. Дослідження, виконане американською консалтинговою
компанією Towers Реrrіn показало, що протягом 15 років доходи акціонерів
соціально відповідальних компаній (Coca-Cola, Johnson & Johnson, Proсkter &
Gamble, General Electric і ін.) більше ніж у 2 рази перевищили доходи компаній,
які не належали до категорії соціально відповідальних [2, с. 15]. Також
дослідження проведене нею спільно з компанією Sandra Waddock & Samuel
Graes на базі 11 компаній з високими показниками соціальної відповідальності
та 11 з низькими показало, що протягом 10 років у компаній, які реалізують
концепцію соціальної відповідальності, фінансові показники вищі, ніж у
компаній

з

низьким

рівнем

відповідальності,

а

саме:дохіднаінвестованийкапітал–вищена9,8%, дохід з активів – на 3,55 %,
дохід з продажів – на 2,79 %, прибуток – на 63,5 % [2, с. 15]. Вітчизняні
підприємства, зокрема ПАТ «Оболонь», ТОВ «Хенкель Україна», Метинвест,
ПрАТ Джей Ті Інтернешнл компані Україна, корпорація «Индустриальный Союз
Донбасса», ДТЕК також проводять більш активну соціальну діяльність,
виконуючи довгострокові соціальні програми.
Слід зауважити, що варто розрізняти підприємства, які сповідують засади
соціальної відповідальності та соціальні підпрпиємства. Так, Г. Давидовська
виділяє два типи соціальних підприємств. До першого типу вона відносить
соціальні підприємства, які створюються спеціально для працевлаштування
людей із вразливих груп населення. А другий тип базується на створенні
власного бізнесу з метою отримання прибутку, який буде витрачатися на
статутні цілі громадських організацій [3]. В Україні здебільшого сповідується і
популяризується так звана британська модель. Відповідно до цієї моделі,
соціальне підприємництво має чотири чіткі критерії: бізнес; соціальна мета
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(те, для чого працює цей бізнес); розподіл прибутку (де чітко визначено,
скільки відсотків буде йти на соціальну мету або, наприклад, на реінвестування
цього бізнесу); демократичне управління.
На нашу думку, вихідними елементами сталого розвитку вітчизняних
підприємств є соціальне партнерство, а саме:
-

формування

партнерських

взаємоузгодження

мереж

соціальних

з

огляду

інтересів

на

партнерів

спроможність
та

спільного

досягнення цілей сталого розвитку;
-

вибір партнера, який власною орієнтацією на сталий розвиток
спроможний синергувати прагнення до реалізації соціальних цілей
ініціатора партнерських відносин;

-

орієнтація на нові сегменти споживачів, які за основні мотиви купівлі та
споживання обирають саме соціальні мотиви;

-

поліпшення соціальної ситуації в регіоні-розмішення.
Таким чином, соціальне партнерство є реальним механізмом вирішення

суспільних проблем в Україні, коли підприємництво у соціальній сфері,
підприємницька діяльність благодійних та громадських організацій або бізнес
із соціальною місією.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
ІНСТРУМЕНТ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Сьогодні бізнес є суттєвим важелем у процесі вирішення питань
суспільного розвитку. Бізнес-структури, працюючи в умовах якнайшвидшої
окупності витрат, часто нехтують інтересами суспільства, свідомо знижуючи
якість продукції, демотивують найманих працівників, втрачають імідж серед
партнерів, пропонують ринку ті товари (послуги), виробництво яких потребує
найменших

витрат.

Все

це

свідчить

про

послаблення

соціальної

відповідальності бізнесу, яка, зрештою, має неабиякий вплив на здоров‘я та
добробут суспільства, становлячи основу сталого розвитку.
У світі набуває все більшої популярності соціальне підприємництво,
інноваційний інструмент для вирішення соціальних проблем таких як бідність,
підтримка незахищених верств суспільства, нерівномірний розподіл капіталу та
ін. Соціальне підприємництво поєднує соціальну місію та бізнес складову.
Маючи на меті вирішення конкретної соціальної проблеми, підприємницька
діяльність спрямована на інновативну, суттєву зміну у певній сфері.
Найбільш поширене визначення соціального підприємництва належить
Грегорі Дізу, який виділив п‘ять факторів, що його визначають: прийняття на
себе місії створення і підтримки соціальної цінності (блага); виявлення і
використання нових можливостей для реалізації обраної місії; здійснення
безперервного процесу інновацій, адаптації і навчання; рішучість дій, не
обмежена розташовуваними ресурсами; висока відповідальність підприємця за
результати своєї діяльності – як перед безпосередніми клієнтами, так і перед
суспільством [3].
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У процесі реалізації соціально важливих потреб головне і визначальне
місце посідають соціальні інновації. Інновації в соціальному підприємництві
виступають як головний інструмент поліпшення якості життя суспільства.
Прикладами інновацій можуть бути такі процеси: розробка методів і технологій
до джерел відкритого доступу, створення і поліпшення технологій у
дистанційному навчанні, розробка забезпечення переробки пластикових
відходів та ін.
Соціальні підприємства значно знижують навантаження на бюджет
держави у вирішенні суспільних проблем. У соціальному підприємництві
використовуються методи венчурного бізнесу для розробки, фінансування і
введення в дію інноваційних рішень для вирішення соціальних, культурних та
екологічних проблем. На відміну від традиційного бізнесу, де успіх своєї
роботи підприємці оцінюють прибутком, соціальний підприємець свій успіх
оцінює "соціальною віддачею". Його ідея повинна змінити суспільство в
цілому. Соціальні підприємці для своїх проектів можуть отримати кошти,
заключивши

контракти

з

державою,

отримуючи

гранти

і

збираючи

–

зокрема,

пожертвування.
Позитивні ефекти від діяльності соціальних підприємств:
-

допомога

у

подоланні

соціальної

ізольованості

працевлаштування людей з обмеженими фізичними та психічними
можливостями, безробітних, представників груп ризику;
-

знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних
послуг;

-

залучення громадян до участі у соціальних ініціативах на волонтерських
засадах, об‘єднання громад навколо соціальних проблем;

-

поява нових видів соціальних послуг, які залишаються поза увагою
звичайного бізнесу у зв‘язку з малоприбутковістю, непопулярністю,
відсутністю належної професійної підготовки;

-

більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні
соціальних проблем;
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-

зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних
проблем (актуально в умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів).
Розвиток соціального підприємництва в Україні – це тривалий процес,

масштаб

і

темпи

якого

неможливо

прогнозувати,

що

пояснюється

децентралізованим характером цих процесів. Однак цей процес можна
пришвидшити, якщо проводити активну соціально-економічну політику,
розглядати формування соціального підприємництва як важливий самостійний
напрям політики соціально-економічних реформ.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND ITS ROLE
IN THE MODERN WORLD
Today, the usage of the term “social entrepreneurship” has gained extreme
popularity. There are a great number of definitions of this term, but not all of them
open the deep essence of this notion. So, what is it, social entrepreneurship? The
phenomena of social entrepreneurship is that the power of it lies in the transformation
of the society with the high level of social, technological, political and economic
standards, that seems to be incapable of providing equal rights, justice, welfare, into
the society of higher stage, the society that creates better opportunities for everyone
regardless of social class, race and religion. It is important to mention that
entrepreneurship has become social due to development of individual activities in
human rights. But, unfortunately, today we have not seen any great changes. The
world is still suffering from economic recession.
It is the work of Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1992
(Theory of economic development, 1934), has become the foundation of the modern
entrepreneurship theory. In his writings, the author highlights the theory about the
entrepreneur as a social agent. Schumpeter defines that the core of the entrepreneur is
to carry out new combinations and make a profit. According to Schumpeter’s theory,
the entrepreneur is the manager of capital, but not the owner, as he borrowes money
in the bank. The name and reputation of the entrepreneur are at stake, because if the
enterprise is in the red and fails, he will lose good name but no capital. Special
attention Schumpeter gives to the term innovation. According to him, innovation (the
new combinations of the first and second input factors of the production function)
demands a minimum of capital to be invested, i.e. when the entrepreneur launches
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some new product on the market, further expansion of the production will be
sustained sufficiently by turnover.
Gregory Dees has become the path-breaker who discovered and offered the
first scientific approach to the term social entrepreneurship in his work, published on
October 31, 1998. He was asked by Kauffman center on Entrepreneurial Leadership
at Ewing Marion Kauffman Foundation to define the expression (Sandal, 2007: 29).
In his work, Gregory Dees indicates that the roots of the notion “social
entrepreneurship” originates from Say and Schumpeter traditions, in conformance
with which entrepreneurship is something that takes place in the market. In case if the
market is not capable of paying for products, Dees says that the act of philanthropy is
needed. Gregory Dees explains social entrepreneurship through the acts of social
entrepreneurs. Social entrepreneurs play the important role in the social sector, as
they bring a great number of changes in different ways, i.e. through engagement in a
process of continuous innovation, adaptation and learning. According to Gregory
Dees, social entrepreneurs are different from business entrepreneurs. The main
difference between them is that an explicit social mission is in mind of social
entrepreneurs. Their target is to make the world better. It impacts on the way they
measure their success and structure their enterprises.
The main goal of social entrepreneurship is to reach economic development,
equal rights, change the world for better. It is very important to run social
entrepreneurship in the country, because that kind of business allows to find new
solutions on emerging issues in social and economic sectors. Nowadays there is a
wide variety of examples of social enterprises but the brightest and the most famous
of them are Ashoka, Grameen Bank, Skoll Foundation, Schwab Foundation. Let us
discuss them more precisely.
Ashoka. It is the largest network of social entrepreneurs worldwide. It has
nearly 3000 fellows in 70 countries. The organization was founded by Bill Drayton in
1980. Ashoka provides start-up financing, professional support services, and
connections to a global network across the business and social sectors, and a platform
for people dedicated to changing the world. Its mission is to equip more people –
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including young people - with the skillset so that they can contribute ideas and
effectively solve problems at any scale that is needed in their family, community,
city, workplace, field, industry, country.

Working in partnership with private,

philanthropic and citizen sector players they are achieving large-scale social
innovation that is grounded in decades of entrepreneurial experience.
The Skoll Foundation. This organization make changes by investing in,
connecting, and celebrating social entrepreneurs and innovators who help them solve
the world’s most pressing problems. Skoll Foundation was established by Jeff Skoll
in 1999. The main goal of this foundation is to make a really transformative change –
equilibrium change – by supporting the social entrepreneurs and advance social
progress by developing powerful models for change that disrupt a suboptimal status
quo and transform our world for better.
The Schwab Foundation. It is not-for-profit, independent and neutral
organisation. The foundation was founded by Klaus Schwab in 1998 in order to
advance social entrepreneurship and foster social entrepreneurs as an important
catalyst for societal innovation and progress. The Schwab Foundation does not give
grants. Rather, it invests its limited resources in creating unprecedented opportunities
where social entrepreneurs who have successfully implemented and scaled their
transformational ideas, can further the legitimacy of their work, have access to
usually inaccessible networks, and, in consequence, mobilize the financial and inkind resources that enable them to continue to strengthen and expand.
Grameen Bank. This special type of bank reversed conventional banking
practice by removing the need for collateral and created a banking system based on
accountability, mutual trust, creativity and participation. Grameen Bank provides
credits to the poorest people in Bangladesh without any collateral. The bank was
established by Muhammad Yunus. The main activity of Grameen Bank is micro
financing. Microfinance is a source of financial services for small businesses,
entrepreneurs and private individuals lacking access to banking and related services
of bank.
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PECULIARITIES OF SOCIAL START-UP AND ITS FUNCTIONING IN
UKRAINE

The rapid pace of scientific and technological progress influence every sphere
of our life, including the economy. This leads to the appearance of new needs and
start-ups as subjects of small innovative entrepreneurship that could satisfy them in
the form of innovative products and services.
The theoretical basis of start-ups as subjects of small innovative
entrepreneurship is only at the stage of development, and therefore the definition of
this concept varies depending on the views of the researcher. However, the definition
could be generalised as start-up is a fast-growing subject of small innovative
entrepreneurship with a short-term history of activities that operate under conditions
of extreme uncertainty [4] and is aimed to create a fundamentally new product for
satisfying specific consumers` needs.
According to StartupBlink (the Swiss start-up organized by Eli David and
Roderick Warren to provide information about start-ups in the world, including their
location on the map), there are 343 functioning start-ups in Ukraine. Ukrainian cities
with the biggest number of start-ups are Kiev, Lviv, Odessa, Kharkiv, Donetsk and
Dnipro. An allocation of Ukrainian start-ups by spheres is given below (pic. 1).
The picture represents the functioning of Ukrainian start-ups in 16 spheres:
Travel, SaaS (Software as а service), Social Media, Mobile, Digital media, Software,
E-commerce,
industry/Games,

Online

platform,

Education,

Finance/Analytics/Legal,

Sports,

B2B2C/B2B,

Entertainment

Outsourcing/Crowdsourcing,

Health Care and Social. The most popular ones are Mobile, Online platforms, Ecommerce, SaaS, Social media and Software. According to this, there are no small
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innovative enterprises with a socially orientation, however, educational and health
caring start-ups also could be named as social ones and their fraction is 6 %.

Oursourcing/Cro Health Care
wdsourcing
3%
1%
Sports
Finance/Analytics/ 1%
Legal
4%
Entertainment
industry/Games
8%

Others
7%

Travel
3%

SaaS
8%
Social Media
9%

B2B2C/B2B
2%
Education
3%

Mobile
17%

Online platform
10%

E-commerce
9%

Digital media
6%
Software
9%

Picture 1. An allocation of Ukrainian start-ups by spheres, 2018
Source: compiled by the author based on [5].

Examples of social orientated start-ups:


Schoodle is a free school schedule publication web-service with free

access to the schedule on Internet, mobile version and popular smartphone apps,
widget to publish the schedule on user website, printed poster and reports.


Medilink is a medical portal, which helps to find doctors, medical

centres, and diagnostic centres nearby the user. It is also the first Ukrainian portal that
aspires to provide services of telemedicine.
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PsyProblems is a convenient service online psychological counselling

[5].
Such amount of socially orientated start-ups could be explained by several
factors:
-

Lack of proper state support and infrastructure, as well as a favourable
investment climate.

-

“Brain drain” to more developed countries to launch start-up projects.

-

Lack of knowledge of young entrepreneurs to implement their own ideas of
future business.

-

Insufficient information provision between start-ups and investors [2, p. 82].

-

The aim of the majority of start-uppers is to make a profit, but not a social
value.

-

The problem of perception of social orientation, which is usually associated
with less profitable [3].
According to the named problems, measures of ensuring a favourable

environment for social start-ups functioning are:
-

Approval of the law with the definition of the features of the start-ups
(especially social ones) and the conditions of their preferential taxation.

-

Modernization of legislation in the field of protection of property rights
(including intellectual property) [4, p. 85].

-

Creation of state programs of support and financing of social start-up projects,
as well as ensuring awareness of these programs (including the number of
foreign ones) [1].

-

Conducting of conferences and seminars for the purpose of popularization of
socially oriented start-ups.

-

Improving the quality of Ukrainian STEM-education.

-

Providing opportunities for conducting investment activities for individuals.
To conclude, special attention should be paid to the financing of small social

innovative entrepreneurship that will allow overpassing from a raw material to a new
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type of economy based on creation and support of innovative products within the
socially orientated country.

References
1.

2.

3.

4.

5.

Дячук М. І. Перспективи розвитку стартап компанії в Україні [Electronic
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF ENTREPRENEURS IN TERMS
OF PREVENTING CORRUPTION
The formation of market relations puts forward fundamentally new
requirements for the creation of a new class of entrepreneurship. The experience of
the first decade has shown that emerge of a new class in the economy is a matter that
is complicated enough and cannot be risen by the only possible set condition. The
main obstacle to the development of any business is the imperfection of the legal
system, and corruption is the most significant factor in destabilizing the business
environment.
Corruption is a global phenomenon that each society suffers from and its
degree varies from country to country. Regardless of its history that goes back to
ancient times, there is no universal definition of corruption. In addition, the reasons
behind the rise of corrupt activities, their forms and influence are different and
diversified. Understanding corruption appears to be a difficult task [2].
Corruption is also a systemic phenomenon, as evidenced by its presence in all
sectors of the economy, social structures and institutions, and it is naturally inherent
in the socio-economic system, which was formed during the transition to market
relations.
Corruption slows down the economic development of the country and harms
the state itself as well as society as a whole. The assignment of budget funds to
government employees distracts them from the process of creating economic
benefits. Lobbying and bribery, artificially created administrative barriers and other
corruption acts do not allow small and medium-sized businesses to develop their
activities and bring economic benefits to the state, solve the problem of employment,
meet the needs of citizens [1, p. 142-143].
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The inability of the corrupt state apparatus, and especially courts, to protect
citizens and firms from theft is an example of the negative impact of corruption on
the working capacity of the bureaucracy. This problem is particularly relevant for
transition economies, and poor security of property rights may be a consequence of
the low efficiency of investment in the economy. Thus, poor property rights
protection as well as corruption significantly increase the risks of investors and
reduce the attractiveness of investments, which in turn leads to even more corruption.
Thereby, in transition economy, there is a risk of falling into balance with a low level
of protection of property rights and large-scale corruption.
Business security is one of the important parts of the country's economic
security, and therefore the problem of creating a favorable climate in business is very
relevant for the positive development of the economy in the state as it can promote
new industries, improve productivity, and lead to large-scale job creation. However,
corruption is the biggest obstacle to economic growth and development: in the private
sector, corruption affects the price, which increases as a result of corruption costs, as
well as distrust of business partners resulting in the consumer, client or owner being
affected.
Many entrepreneurial ideas remain unrealized, and businesses become
criminalized because corruption has undermines principles and concepts, and most
people believe that doing business without bribes and ties is impossible. Corruption
costs grow, hence, it leads to monopolization of the market, which in turn contributes
to the outflow of foreign capital from the country [1, p. 142].
Corruption also can affect the climate for entrepreneurship: for an
unscrupulous business it is an opportunity to get advantages, benefits, and privileges
on the market; take possession of someone else's property or business (raider); and to
avoid punishment for falsification and non-fulfillment of costly regulatory
requirements. As for honest business – it may become a serious risk and obstacle that
are represented by business problems associated with violation of the legal rights of
entrepreneurs (barriers); risks of unlawful administrative and criminal prosecution,
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loss of property or business, as well as high non-production costs and loss of
competitiveness, especially in foreign markets.
Considering the rights of entrepreneurs, it should be mentioned that
entrepreneurs can be both individuals and collective entrepreneurs, that is,
entrepreneurial organizations. The rights of entrepreneurs, as a rule, are regulated and
established by the laws and customs of business turnover.
Under the protection of the rights of entrepreneurs is understood a set of
regulatory and investigative measures (mechanisms) to restore or recognize the
violated or disputed rights and interests of their owners, which are carried out in
certain forms and ways, within legislatively defined boundaries, with legal
responsibility measures toward violators, as well as a mechanism for the practical
implementation (feasibility) of these measures [4, p. 30].
From the point of view of the requirements of the law, the interests of
entrepreneurs are protected by the entire system of law, i.e. norms of various
branches of law: state, administrative, labor, criminal, civil, etc. Legal norms of
various branches of law protect and ensure the normal implementation of business
activities. If the activity of the entrepreneur is wrongfully violated or there is a threat
of encroachment on the rights and interests, then specific legal methods of protection
can be applied due to which restoration of the violated rights and interests occurs.
Thus, an opportunity is created for the continuation of entrepreneurial activity, which
is the main thing for the victim entrepreneur, and such goals are achieved by using
civil law remedies or other methods of a different legal and sectorial nature, but in
combination with civil law.
However, to overcome such a notion as corruption, it is not enough to
introduce changes at the legislative level, it is necessary both to achieve a
breakthrough in public views on corruption, as a way to solve many issues, including
in business, and to promote the idea of responsibility of fighting corruption to the
entrepreneurs: they also should do steps toward corruption prevention to protect their
rights. In order to achieve this, they should [3]:
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1) to adopt effective and strong policies related to the eradicating corruption in
their businesses, as well as to inherit strong ethical standards including all levels
starting from the top positions and to every manager and office worker.
2) to insert the procedure within which all staff, consultants and even
customers can report the witness of corruption incidents as well as to ensure
confidentiality of such reports so people will be secured and protected, and thus
won`t be afraid to report about such acts. Moreover, enterprise should investigate all
reports, and to dismiss wrongdoers and to pursue their cases to the law enforcement
agencies if the evidence is proved, or to discourage flippant reports.
3) to provide external monitoring: to hire external auditors, who would be
responsible for revision of records and documentations, and to insert a regular
schedule for monitoring and examining financial records in order to insure that all
budgeting, funds and monies (both income and outcome) are legal and legitimate.
These accountants should be also in charge of checking all transactions and to point
on such that should have more detailed investigation and possible disciplinary
recourse.
4) to ensure transparency of the accounting records in order to promote fight
against corruption: when all stuff is aware that all documentations are available for
investigations and checks, it will discourage corrupt activities and wrongdoing. As
usually those documents that include incidents of fraud, money laundry, bribe and
extortion – are not available for audit and checkup, and moreover, they can be hidden
under the cloak of secrecy.
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MODERN DEVELOPMENT OF SMALL AND MIDDLE
ENTREPRENEURSHIP OF JEWELRY INDUSTRY IN UKRAINE

The market of jewelries in Ukraine has a large level of satiation and hard
competition, at the same time is one of the most perspectives among other markets
non-food commodities.
The market of jewelries belongs to the market of luxury, where the status
necessities of consumers are satisfied. Therefore of the unstable social economic
terms the structure of market of demand changes on the side of cheaper goods.
Among main problems that limit development of jeweler industry in Ukraine,
distinguish disappearance of middle class in population, by reason what a decline of
solvent demand is; bureaucratic; disparity of legislative norms in Ukraine to the
norms of the developed countries and principles of market economy; excessive state
interference is with functioning of jeweler industry; ineffective tax politics; absence
the programs support from native manufacturer; imperfect custom-tax legislation,
unfair competition; absence of investments is in research works. An illegal jewelry
import is also the factor of inhibition development from native jeweler manufacturer.
China, Turkey, Russia, come forward as basic unofficial participants of market .
As principal reasons of world price advance on jeweler precious metals and
their alloys come forward :
–

is exhausted of these natural resources;

–

it is instability of prices on power mediums on world markets;

–

it is inflation of basic world currencies, foremost dollar of the USA.

At last years the trading jewelries has a tendency tracing in the Internet
network. Effective marketing politics is able during an economic crisis to retain main
clients. Therefore it does not follow to underestimate importance of e-marketing
instruments, such as, direct marketing and event marketing.
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It is possible to generalize, that on modern development native market of
jeweler goods influence such negative factors:
–

is a speed-up increasing prices on jeweler precious metals, that are raw

material in jeweler business and in relation to that a country depends on an import;
–

it is a fall in the exchange of national currency, that influences both on a

price advance on raw material and on jeweler finish goods, that is imported;
–

it is a decline of purchasing power of population that is the basic

consumer of these commodities;
–

are individual tastes of consumers, and also them subjective attitude

toward home commodity producers;
–

it is an import of bad quality gold from Turkey that worsens quality of

jewelries and creates a threat for functioning of home producers;
–

it is an increasing the volumes of import illegal and off-grade imported

jeweler products from China and other Asian countries, that is examined as a factor
of decrease in demand on jewelries from precious metals and stones;
–

it is enormous pressure from the side of large companies, that destroys

from a market small manufacturer and increases price pressure on consumers;
–

it is absence of state help to the small and middle companies which often

don't have financial resources on forming their own circulating assets;
–

it is an unstable environment, in particular change of tax law.

The ways of decisions all this problems are a fight with shadow realization of
jewelries, assistance the development of science and technical developments on a
production, state program development for supporting small business in jeweler
industry, change of the custom-tax system in behalf on national commodity
producers, adopting positive international experience in the field of government
control in jewelry industry, improvement politics of sales domestic enterprises,
orientation of the Ukrainian commodity producers to the world market. The market
prospects of jewelries development in Ukraine bind to those economic reforms that a
government must conduct in the nearest years and that is sent to the socio-economic
increasing. Such terms will assist increasing of solvency of population, strengthening
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of national currency, conscientious to the competition, development of small and
middle enterprise.
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ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У ЕЛЕКТРОННІЙ
КОМЕРЦІЇ
Сучасні світові тенденції у підприємництві характеризуються швидкою
зміною бізнес-процесів. Переважна більшість компаній представлена у сфері
електронної комерції, в якій постійно впроваджуються нові технології. Так,
мале та середнє підприємництво застосовує такі інструменти як інтернетмаркетинг, фінансові та торгові транзакції, то великі корпорації інвестують
значні кошти на впровадження систем обробки даних та хмарного обчислення в
свою діяльність.
В українському бізнес-середовищі спостерігається посилення конкуренції
та невизначеність економічної ситуації. Проте євроінтеграційні спрямування
вітчизняних підприємств та поглиблення зв’язків на міжнародному ринку
праці, особливо у сфері інформаційних технологій, сприяють поширенню
застосування технологій електронної комерції та бізнес-аналітики для
підвищення конкурентоспроможності все більшої кількості вітчизняних
підприємств. Ми можемо стверджувати про активний розвиток технологічного
підприємництва (Hi-Tech) в Україні.
Даний вид господарської діяльності – це створення нового бізнесу, в
основу

стійких

конкурентних

високотехнологічну
підприємництва

переваг

(наукомістку)
(соціального

ідею.
або

якого
Від

покладено
інших

індивідуального)

інноваційну

форм

ведення

технологічне

підприємництво відрізняють тим, що процес створення нових продуктів або
послуг в даному випадку безпосередньо пов'язане із використанням новітніх
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наукових знань і(або) технологій, правами на які володіють компаніїрозробники.
Виділення технологічного підприємництва до окремої групи компаній,
заснованих на нових технологіях, відбулося в середині 1990-х, коли стали
знаменитими Кремнієва долина Стенфордського університету та Дорога 128
MIT

в

Бостоні

(США),

де

швидко

зростала

кількість

запущених

високотехнологічних стартапів. Один з найбільших світових інноваційних
центрів Дорога 128 MIT в Бостоні або «Шосе 128» («Route 128») або
«Бостонський маршрут», що знаходиться в районі Кембриджу, штат
Массачусетс - головний конкурент Силіконової долини, і його нерідко
називають «Східною Силіконовою долиною». Це один з найбільших освітніх
центрів США, що сконцентрував навколо себе мікроелектронну і комп'ютерну
промисловість, інформаційні та біотехнології [1].
Сьогодні

стає

все

більш

очевидним,

що

розробка,

організація

виробництва і споживання наукомістких товарів мають масу особливостей.
Специфіка

процесів

розробки,

впровадження

Hi-Tech

і

протікання

високотехнологічних процесів в тому, що: у багатьох випадках не можна з
великою часткою ймовірності спрогнозувати, що вийде в результаті протікання
технологічного процесу (особливо в біотехнологіях і нанотехнологіях); засоби
праці, які використовуються методи і прийоми постійно вдосконалюються
протягом

самого

технологічного

процесу;

інструктивний

опис

всього

виробничого процесу в стандартній документації може не містити описи
точних умов, при наявності яких гарантується з заданою ймовірністю
неодноразове досягнення необхідної мети; методи, прийоми і засоби
управління і контролю виробничого процесу на всіх етапах його протікання
можуть ще знаходитися в стадії розробки і бути недосконалі; наукове
обґрунтування всіх етапів розробки, здійснення і вдосконалення процесу
виробництва передбачуваного продукту може бути недостатнім, так як наука
або науки, на базі яких формуються дані технології, самі можуть перебувати ще
на стадії формування; велика залежність від суб'єктивних чинників [2].
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Досить часто високі технології є унікальними (наприклад, біотехнології),
тому багато Hi-Tech є синтезом науки, мистецтва і технологічного знання.
Традиційні визначення технології тут просто не «працюють», оскільки висока
технологія не є технологією в традиційному розумінні. Говорити про
відтворюваність високих технологій можна тільки в певних межах. Так, базові
технології феномена Hi-Tech (нанотехнології, біотехнології) і звичайно ж
системоутворюючі для даного феномена інформаційні технології не просто
властива саморегуляція, але здебільшого включають до свого складу технології,
різні стадії яких складаються із самоорганізованих технологій, тому і не можна
точно спрогнозувати, що стане їх результатом. Це вимагає створення нових
методів для проведення оцінки ефективності даних технологій і особливих
методів для їх класифікації [1].
Наступний важливий аспект, на якому слід сконцентрувати особливу
увагу, - це специфіка впливів високих технологій на соціокультурну сферу і
людини. Отже, одна із основних відмінностей високих технологій від інших
технологій - це те, що вони змінюють мережу підтримки технологій. Виходить,
що високі технології існували і в попередні етапи розвитку суспільства, а не
тільки в постіндустріальному суспільстві; наприклад, в індустріальному
суспільстві до їх числа можна віднести залізничний транспорт, виробництво
електроенергії. телефон, телевізор та ін.
Перераховані характерні риси високих технологій відносяться до етапу їх
початкового розвитку (друга третина XX ст.), Проте сьогодні вони вже не
дозволяють встановити, чому та чи інша технологія може бути віднесена до HiTech [3].
Сучасні високі технології, також як і попередні високі технології,
змінюють процеси організації праці та методи управління, вимагають
перепідготовки персоналу. Але, крім особливого менеджменту, вони вимагають
і особливого маркетингу. Новий продукт, з огляду на свою новизну, ще не
відомий споживачеві. Часто споживач навіть і не здогадується, які потреби
можна задовольнити за допомогою нової Hi-Tech-продукції. Це означає, що
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необхідно сформувати потребу в цьому продукті штучно, так як продукти HiTech дуже часто випереджають потреби потенційних споживачів, вони часто
створюються для задоволення потреб, які ще не актуалізовані, тому Hi-Tech
формують новий ринок і нові потреби [4].
Таким чином, можемо зробити висновки, що на сьогоднішній день
технологічне підприємництво є поширеним, головним чином, в сфері
електронної комерції та в сфері індустрії розробки програмного забезпечення,
тобто

областях,

в

яких

нові

розробки

можна

особливо

швидко

комерціалізувати. З метою успішного функціонування інноваційних кооперацій
в економіці необхідним є дотримання трьох умов: можливості трансферу
наукових досягнень в бізнес; наявність механізмів для організації венчурного
фінансування; розвинені ринки технологій.
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аспірант
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В

сучасних

умовах

розвитку

світового

господарства,

одним

з

найактуальніших та найважливіших чинників забезпечення економічного
зростання, є цифрова економіка. На нашу думку, саме цифровізація економіки
виступає першочерговим напрямом інноваційного розвитку економічних
систем та інструментом створення довгострокових конкурентних переваг.
Становленню та тенденціям розвитку цифрової економіки присвячена
низка праць зарубіжних та вітчизняних вчених. Так, В.І. Ляшенко та О.С.
Вишневський, досліджуючи тенденції розвитку цифрової економіки, доводять
її постійне збільшення у структурі ВВП провідних економік світу, та роблять
висновок, що сучасні процеси цифрової трансформації економіки пов’язані з
розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи [1]. Інші
дослідники пропонують концепцію міжнародної технологічної інтеграції
України та напрямів її високотехнологічної спеціалізації у нових умовах [2].
Варто зазначити, що тенденції розвитку цифрової економіки підтверджує
продемонстрована в Табл. 1 динаміка змін частки цифрової економіки у
країнах, які входять до групи G-20 (двадцяти найбільших економіках світу).
Так, за 2016 рік порівняно з 2010 роком, спостерігається збільшення частки
цифрової економіки у всіх країнах групи G-20. Проте слід відзначити
нерівномірність цифровізації цих економік, про що свідчить різний її обсяг –
від 1,5% до 12,4%, а збільшення за останні 6 років коливається від 1,09 до 1,72
разів [1].
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Таблиця 1
Зміна частки цифрової економіки в структурі ВВП країн G-20, %
Країна
Великобританія
Південна Корея
Китай
Євросоюз
Індія
Японія
США
Мексика
Німеччина
Саудівська Аравія
Австралія
Канада
Італія
Франція
Аргентина
Росія
ПАР
Бразилія
Туреччина
Індонезія
Середнє
Середнє (розвинені країни)
Середнє (країни, що розвиваються)

2010
8,3
7,3
5,5
3,8
4,1
4,7
4,7
2,5
3
2,2
3,3
3
2,1
2,9
2
1,9
1,9
2,2
1,7
1,3
3,42
4,31
2,53

2016
12,4
8
6,9
5,7
5,6
5,6
5,4
4,2
4
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
2,8
2,5
2,4
2,3
1,5
4,53
5,53
3,53

+/4,1
0,7
1,4
1,9
1,5
0,9
0,7
1,7
1
1,6
0,4
0,6
1,4
0,5
1,3
0,9
0,6
0,2
0,6
0,2
1,11
1,22
1

2016 до 2010
1,49
1,10
1,25
1,50
1,37
1,19
1,15
1,68
1,33
1,73
1,12
1,20
1,67
1,17
1,65
1,47
1,32
1,09
1,35
1,15
1,32
1,28
1,40

Розглядаючи складові цифрової економіки, Т.Месенбург виділив наступні
її обов’язкові складові [3]:
1) підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне
забезпечення, телекомунікації, мережі);
2) електронний бізнес (будь-які процеси, які організація проводить через
комп’ютерні мережі);
3) електронна комерція (передача товарів он-лайн).
Велику частку в цифровій економіці займає електронна комерція. За 2017
рік кількість активних зареєстрованих облікових записів лише в електронній
системі PayPal склало 229 млн. чоловік, а у 2018 році за 3-й квартал кількість
збільшилась до 254 млн. чоловік. Кількість споживачів що купують через
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інтернет постійно зростає. Очікується, що до 2021 року обсяг світових
інтернет-продажів електронної комерції по всьому світу сягне суми 4 878 млрд
$ USA (Табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка розвитку електронної комерції в світовій економіці
Поканик, що характеризує
розвиток електронної комерції в світі
Роздрібна торгівля в сфері
електронної комерції у світовій економіці
(млрд $ USA)
Кількість “цифрових” покупців у
всьому світі (млрд $ USA)
Кількість “цифрових” покупців у
всьому світі (%)

2017

2019*

2021*

2304

3453

4878

1,66

1,92

2,14

60,2

63

65,2

* очікується
розроблено автором за даними джерела [4].
Варто зазначити, що поведінка споживачів щодо цифрових продуктів є
нестабільною та починає суттєво змінюватися. Так, на основі статистичних
досліджень компанії WebIndex, 46% користувачів свідомо скоротило свій час
користування соціальними мережами у США і 41% у Великобританії.
Найчастіше за інших від соціальних мереж відмовляються представники
покоління Z (покоління що народилося з 1995-го року) і мілленіали (покоління
що народилося з 1981-го року). Велику популярність в месенджерах, які на нині
активно

використовуються

споживачами

для

особистого

спілкування,

соціальних об’єднань і роботи, набирають голосові повідомлення. Все частіше
використовуються голосові помічники такі як: голосовий пошук Google /
Google Now (аналізує вашу пошту і історію пошукових запитів); Apple Siri
(вміє розмовляти з користувачем і давати активні рекомендації); Amazon Alexa
(інтегрований в аудіо Amazon (Echo, Echo Dot, Tap); Microsoft Cortanа
(віртуальний асистент з текстовим і голосовим введенням, який доступний на
Windows, iOS і Android,

поєднує в собі вміння відповідати на запитання
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користувачів); Facebook M (асистент з текстовим управлінням в середовищі
Facebook Messenger); Viv (віртуальний асистент від творців Siri).
За прогнозами Comscore, 50% всіх запитів стануть голосовими. На тлі
популяризації і активних розробок нових голосових помічників, маркетологи
активно розглядають впровадження їх монетизації. В майбутньому вони мають
мати змогу запропонувати користувачам товари чи послуги, або повідомити їм
про подію, яка їх може зацікавити. Проте голосова реклама, має звучати як
корисна та ненав’язлива інформація, що б користувачі не скористалися
сервісами для блокування реклами, які може не одразу, та з часом зможуть
блокувати і цей вид реклами.
Активно розробляються технології для фінансових операцій. Перевірка
балансу, перекази коштів між рахунками, оплата послуг мобільних операторів,
інтернет-провайдерів тощо – усі ці послуги все частіше оплачуються за
допомогою мобільних додатків фінансових установ. Постійному розвитку
цього процесу також буде сприяти масова поява FinTech-компаній, які
пропонують клієнтам власні додатки, що призведе до здешевлення вартості
грошових переказів. Наприклад, такі перспективні FinTech-стартапи ІТкомпаній світового значення, які мають платіжні сервіси в секторі мобільних
платежів, як Apple, Google, Amazon, Samsung, LG, Microsoft – нині складають
успішну конкуренцію традиційним фінансовим структурам [5].
Вже в 2019 році очікується розгортання 5G стандарту по всьому світу.
Завдяки цьому користувачі отримають надширокосмуговий доступ в інтернет,
відбудеться масове підключення пристроїв до інтернету. Це істотно розширить
можливості для інновацій в різних сферах: підштовхне розвиток «розумних»
міст, безпілотних автомобілів, технологій доповненої і віртуальної реальності.
Таким чином, згідно з проведеним дослідженням тенденцій розвитку
цифрової економіки можна зробити висновок про необхідність впровадження в
Україні “проривних” цифрових технологій, в іншому випадку “цифровий
розрив” та суттєве відставання країни у розвитку порівняно з країнами ЄС буде
лише збільшуватись. Такий сценарій передбачає активну роль держави у
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впровадженні та реалізації стратегії розвитку цифрової економіки, цифровізації
всіх сфер діяльності, що сприяло б соціально-економічному зростанню країни
та підвищенню її конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.
.
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