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Мазур Ірина Іванівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЕМОЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах інформаційного суспільства, коли акцент у підприємницькій
діяльності робиться на комунікаціях між людьми, емоційний капітал займає
пріоритетне місце серед іншого.
Ми виходимо з того, що підприємець – це людина, яка не може
виконувати функції постійно відновлюваного процесу виробництва (надання
послуг) тощо, а така, що постійно шукає нове – як у знаходженні нових
ресурсів, так і ефективному їх використанні з точки зору сталого розвитку для
досягнення комерційного успіху.
Як виявляється бути новатором в умовах Чорного лебедя, це коли ви
робите те, чого не знаєте, набагато важливіше, ніж те, чого ви знаєте [1, c. 16–
17]. Іншими словами, для того, щоб обійти конкурентів, підприємець має
запропонувати таку ідею, яка абсолютно неочікувана для конкурентів, а тому й
вірогідна для отримання прибутку. У такому випадку Н. Талеб дає пораду:
«експериментуйте по максимуму, щоб спіймати як можна більше Чорних
лебедів» [1, c. 19].
Таким чином, нам потрібно зрозуміти як взаємодіють інтелект та емоції, а
для цього слід виявити наскільки важливі емоційні здібності й дар
підтримувати комунікації у сучасному непередбачуваному світі.
Ще до недавнього часу вчені–психологи вважали: лише поведінка може
досліджуватись із науковою точністю (біхевіористи) та здатність мислити
розумілася як практична обробка фактів (когнітивісти) тощо. Тобто ніхто з них
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навіть не наблизився до розумінні того, що емоції, які складаються з інтуїції та
здорового глузду, можуть забезпечувати життєвий успіх.
Революційним проривом став вихід у 1983 р. наукової праці Г.Гарднера
(Гарвардський університет) «Склад розуму», головною думкою якої було те, що
досягнення успіху залежить не тільки (не стільки) від коефіцієнта розумових
здібностей, як від різноманітних талантів людини. Тим самим вчений вперше
звернув увагу на такий аспект інтелекту, який мало досліджувався –емоції як
частина інтелекту. Емоції, які вмотивовують особу й через інтуїцію стають
основою її діяльності (у нашому випадку – підприємницької діяльності),
створюючи і підтримуючи комунікації з метою життєвого успіху.
Згідно з Дж. М. Барбалетом, емоції сприяють раціональній дії, коли вона
має місце, та можуть бути використані для пояснення таких дій, які
відбуваються за умов відсутності знань, що необхідні для прийняття рішень.
Емоції з’єднують соціальну структуру та акторів. Емоції необхідні для
пояснення фундаменту соціальної поведінки [2, с. 27, 91]. На думку
Ю.Бєлікової, під емоцією розуміється оцінка та реакція актора на реальні чи
уявні соціальні ситуації (зміни, взаємодію), що супроводжуються певними
фізіологічними змінами та мають специфічні жести вираження, лейбли для
ідентифікації. Необхідність дотримання соціальних норм викликає необхідність
контролювати емоції [3, с. 25].
У суспільстві, основою якого є зростання знань, уміння контролювати
свої емоції сприяють підвищенню продуктивності підприємницької діяльності.
Є думка науковців щодо того, що ні досвід, ні освіта не можуть сильно
змінити коефіцієнт розумового розвитку [3, с. 74–75] .
Такі відомі психологи як Р. Стернберг і П. Саловей (Йєльський
університет) задались питанням: що потрібно для того, щоб досягти успіху?
Дійшли висновку, що емоції можуть бути розумними.
На думку Д. Гоулмана, емоційний інтелект – це здатність виробити для
себе мотивацію та неухильно прагнути досягти цілі, незважаючи на провали,
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стримувати пориви та відкладати отримання задоволення, контролювати свій
настрій і не давати стражданню позбавити можливості думати, співпереживати
та сподіватись [4, с. 74].
П. Саловей, підтримуючи Г.Гарднера, включив у своє визначення
емоційного інтелекту наступне:
1. Знати свої емоції, щоб розвивати свої здібності через самоаналіз,
менше сумніватись у правильності прийнятих рішень;
2. Управляти емоціями, щоб швидше приходити у норму після поразки
тощо;
3. Вмотивовувати себе для досягнення цілі;
4. Розпізнавати емоції інших людей для розпізнання бажань інших людей.
5. Підтримувати взаємовідносини, що полягає в умілому й обережному
використанні чужих емоцій.
Упущення в емоційній реакції, на думку психологів, можна виправити
постійним навчанням, оскільки кожна емоція це сукупність навичок і
відповідних реакцій [4, с. 91–93].
Отже, емоційний інтелект, на нашу думку, – здатність інтуїтивно
визначати бажання інших людей для комунікації, управляючи своїми емоціями,
спрямовувати їх на досягнення поставленої мети.
Емоційний інтелект виступає підґрунтям емоційного капіталу. Виходячи з
того, що людський капітал – це сукупність знань, навичок, творчих здібностей,
мотивацій, то емоційний капітал, на нашу думку – це вміння продуктивно
використовувати (управляти) емоційним інтелектом.
Підтвердженням цього є відома праця Е. Тоффлера «Шок майбутнього».
У якій він більше тридцяти років тому висловив думку щодо швидкоплинності
змін попиту на товари, зумовлених стрімким розвитком техніки і технологій,
що скорочує життєвий цикл товарів, а тому зв’язки людини з матеріальними
речами набувають ознак ефемерності. Отже підприємці, орієнтуючись на
коротке життя власної продукції, вмотивовані досягненням прибутку, виходять
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на ринок з постійно поновлюваним товаром, завдячуючи розвитку емоційного
інтелекту підприємця, що й становить основу емоційного капіталу.
Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:
1)

складовими

емоційного

капіталу

є

ознаки

підприємництва:

самостійність у прийнятті рішення; новаторство; ініціатива; творчість;
виправданий ризик; соціально–економічна відповідальність; масштабність
мислення та діловитість;
2) результативною дією емоційного капіталу є успішність підприємця та
зростання прибутковості його справи;
3) необхідне дослідження емоційного капіталу у ВНЗ з метою успішно
займатись підприємництвом в Україні;
4) продуктивність емоційного капіталу полягає в його інвестуванні в
постійне оновлення товарів (послуг), що й стане прибутком для підприємця.
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Варналій Захарій Степанович
д.е.н., професор,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПЕРЕШКОДИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
Досвід розвинених держав свідчить, що існує достатньо тісна залежність
між конкурентоспроможністю підприємств сектору малого і середнього
підприємництва (далі – МСП) та рівнем соціально–економічного розвитку
країни, якістю життя населення. Загальновизнаною є економічна роль сектору
МСП (значна частка у ВВП, інноваційній активності реального сектору
економіки, зайнятості населення, формуванні конкурентного середовища
тощо). Водночас сектор МСП утворює ядро середнього прошарку населення,
який відіграє економічно стабілізуючу роль. В цьому контексті одне з
ключових завдань економічної політики органів державного управління
повинно проявлятися у створенні належних умов для ефективної діяльності
суб’єктів сектору МСП та сприянні його розвитку не лише у кількісному
вираженні, але й забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності [2].
Наразі в Україні спостерігаються негативні тенденції погіршення
внутрішніх і зовнішніх аспектів конкурентоспроможності сектору малого і
середнього підприємництва, пов’язані з наступними обставинами [3]:
- демотивація

підприємництва

через,

зокрема:

високий

рівень

трансакційних витрат відкриття/закриття підприємств, купівлі/продажу бізнесу,
отримання державного (комунального) майна, землі, державного замовлення в
умовах все ще високого податкового навантаження, недостатнього рівня
захисту права власності, недосконалого конкурентного середовища, високої
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вартості фінансово–кредитних ресурсів;
- низький рівень захищеності майна та права власності суб’єктів
підприємництва,

в

т.

ч.

через

протиправні

захоплення

підприємств,

недосконалість чинного корпоративного і кримінального законодавства та
судової системи щодо протидії рейдерству, відсутність практики впровадження
міжнародних стандартів боротьби з протиправними поглинаннями та активної
участі ЗМІ у вирішенні проблеми неправомірного захоплення суб’єктів
господарювання та їх майна, активів, персоналу;
- обмеженість доступу суб’єктів МСП до ресурсів та ринків, прав на
здійснення господарської діяльності через: приховану монополізацію більшості
сегментів ринку споживчих товарів і послуг, використання адміністративного
ресурсу при отриманні конкурентних переваг чи створенні штучних обмежень
для конкурентів, тиск на бізнес (створення організаційно–бюрократичних
перешкод) при проходженні адміністративних послуг і державних процедур;
- проблеми

фінансування

комерційної

господарської

діяльності,

ресурсного, фінансового та інвестиційного забезпечення розвитку малого і
середнього бізнесу. Вітчизняні суб’єкти підприємництва, особливо малого і
середнього,

характеризуються

недостатньою

забезпеченістю

власними

фінансовими ресурсами та робочим оборотним капіталом. Це обмежує їх
можливості з розвитку бізнесу та модернізації бізнес–процесів. В умовах браку
власних коштів низькою залишається дієвість вітчизняних фінансово–
інвестиційних фондів та вкрай обмежені можливості суб’єктів МСП відносно
залучення недорогих фінансово–інвестиційних ресурсів з приватних фондів
інвестиційного та інноваційного розвитку;
- низький рівень життєздатності вітчизняного підприємницького сектору
через низьку інвестиційно–інноваційну активність його суб’єктів, украй
низький

рівень

і

малу

кількість

реалізованих

проектів

і

програм

співробітництва з великим бізнесом та державою (в межах державно–
приватного партнерства);
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- нерівномірність податкового навантаження на малий і середній та
великий бізнес. Так, в Україні не викорінено практику ухилення від сплати
податків шляхом застосування офшорних схем, про що свідчать зростаючі
темпи інвестицій з Кіпру [4]. Внаслідок цього суб’єкти великого бізнесу мають
можливості знижувати рівень податкового навантаження, чого позбавлені
суб’єкти малого і середнього підприємництва [1];
- низький рівень дієвості та ефективності національної, регіональних і
місцевих стратегій та програм підтримки підприємництва, їхня орієнтованість
на реалізацію невеликої кількості заходів, як правило, обслуговуючого, а не
інвестиційно–інноваційного характеру, причому переважно в столиці та
обласних центрах.
З огляду на визначені проблеми та перешкоди основними шляхами
зміцнення

конкурентоспроможності

сектору

малого

і

середнього

підприємництва мають стати:
 покращення ресурсного та матеріального–технічного забезпечення
суб’єктів

МСП та підвищення рівня ефективності їхньої фінансово–

господарської діяльності;
 активізація

практик

організації

інтеграційних

і

кооперативних

процесів між суб’єктами МСП та великими підприємствами шляхом створення
промислових зон, технопарків, «площадок» співпраці та державної економічної
підтримки зазначених практик;
 розвиток інституційного забезпечення суб’єктів МСП у напрямах:
доступне бізнес–консультування (у т.ч. щодо виходу та функціонування на
зовнішніх ринках), бізнес–інкубація, співробітництво з науково–дослідними,
інноваційними та освітніми структурами, фінансово–ресурсна підтримка;
 посилення мотивації населення до підприємницької діяльності шляхом
активної дерегуляції комерційної господарської діяльності, популяризації
практик успішного підприємництва, формування сприятливого для бізнесу
інформаційно–психологічного середовища;
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 дієва та агресивна протидія рейдерству і протиправному захопленню
майна, активів, власності;
 зниження

рівня

трансакційних

витрат

суб’єктів

комерційної

господарської діяльності, формування рівних і справедливих умов конкуренції
суб’єктів великого, середнього і малого бізнесу (у т. ч. у сфері оподаткування).
З

метою

удосконалення

державної

політики

зміцнення

конкурентоспроможності сектору МСП в Україні доцільно реалізувати
комплекс заходів за наступними напрямами:
- удосконалення системи стратегічного та тактичного планування
становлення

і

розвитку

підприємницького

сектору,

покращення

його

структурно–якісних характеристик;
- підвищення ефективності державної політики протидії рейдерству та
забезпечення належного рівня захисту права приватної власності;
- посилення стимулів суб’єктів МСП до інвестиційно–інноваційної
активності шляхом збільшення обсягів держзамовлення в інноваційно активних
МСП та законодавчого закріплення такої квоти; запровадження сукупності
преференцій (у вигляді, наприклад, рекламно–промоційної підтримки продукції
(послуг) таких суб’єктів на зовнішніх ринках) для суб’єктів великого бізнесу, що
реалізують спільні інвестиційно–інноваційні проекти з МСП або фінансують таку
діяльність тощо;
- продовження роботи з підвищення рівня прозорості та ефективності
дозвільної системи шляхом посилення контролю та відповідальності посадових
осіб дозвільних органів, удосконалення роботи місцевих дозвільних органів
(посилення їхньої спеціалізації за видами дозволів, диференціації дозвільних
заявок щодо спрощення процедур і термінів погодження документів
дозвільного

характеру

невеликим

об’єктами,

впровадження

принципу

затвердження дозвільних заявок за замовчуванням, внесення до порядку
проходження дозвільних документів вимоги щодо попередньої письмової
оцінки адміністратором дозвільного офісу пакету документів, який подається
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підприємцем), створення органу з контролю та моніторингу дозвільної системи,
популяризація досвіду проходження дозвільних процедур і підвищення рівня
обізнаності підприємців щодо прав і обов’язків дозвільних адміністраторів та
посадових осіб дозвільних органів;
- формування

та

розбудова

дієвої

інституційної

інфраструктури

фінансово–ресурсного та інвестиційного забезпечення сектору МСП; зниження
рівня трансакційних витрат суб’єктів бізнесу;
- формування стимулів для розвитку системи ефективної міжгалузевої та
міжсекторної

кооперації

(кластерів)

для

забезпечення

ресурсоощадних

виробничих циклів, фінансово–економічне стимулювання запровадження
суб’єктами малого і середнього підприємництва інноваційних технологій,
створення та поширення знань між науково–дослідними інституціями та
суб’єктами

підприємницької

діяльності,

підвищення

якості

роботи

регіональних органів державного управління у напрямі моніторингу та
планування інноваційного розвитку сектору малого бізнесу;
- забезпечити

формування

економічних

стимулів

для

створення

локальних інтегрованих виробничих систем, проведення горизонтальної та
вертикальної кооперації малих і середніх підприємств шляхом створення
кооперативів у різних видах економічної діяльності, організації та проведення
періодичних навчань для керівників малих підприємств стосовно ведення
кооперативної

діяльності

(реєстрації,

управління,

ведення

обліку,

оподаткування тощо);
- збільшення частки продуктивних витрат, спрямованих на формування
мережі інституцій та програм фінансово–кредитного сприяння, залучення
страхової сфери до зниження рівня ризику та забезпечення фінансування
підприємств, створення мережі муніципальних бізнес–інкубаторів і венчурних
фондів,

покращення

інституційно–правового

забезпечення

розширення

можливостей малих та середніх підприємств до реалізації інвестиційних
проектів та інноваційних програм, розширення можливостей функціонування
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мережі суб’єктів фінансово–інвестиційної підтримки, а також їхньої мотивації
до покращення доступу підприємств до інновацій та інвестицій;
- надання інформаційно–консультаційної підтримки населення щодо
започаткування власного бізнесу, покращення соціально–психологічного та
організаційно–професійного середовища підприємницької діяльності через
наявну

мережу

обласних

та

районних

центрів

зайнятості,

місцевого

дорадництва, агенції регіонального розвитку, навчання і тренінги для
населення, надання фінансової та організаційної підтримки організацій, що
реалізують навчально–просвітницькі заходи у сфері підприємництва.
Реалізація запропонованих вище та інших заходів значною мірою
сприятиме

підтримці

конкурентоспроможності

малого

і

середнього

підприємництва на внутрішньому та зовнішньому ринках, його зміцненню,
економічній безпеці, що в кінцевому підсумку позитивно позначиться на рівні
соціально–економічного розвитку країни та якості життя населення України.
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РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
СИНЕРГЕТИЧНО–ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПАРТНЕРСЬКИМИ ВІДНОСИНАМИ
Визначальною детермінантою стимулювання процесів розвитку малих та
середніх підприємств у контексті підвищення рівня їх конкурентоспроможності
– є формування, трансформація та розвиток інструментів маркетингової
діяльності. З огляду на зазначене додаткового вивчення потребують науково–
методичні проблеми розподілу продукції в умовах застосування синергетично–
інституціональної концепції управління партнерськими відносинами.
Відповідно до критичного аналізу існуючих у науковій літературі
дефініцій сутності та змісту стратегії, варто трактувати управління розподілом
продукції на засадах партнерства як цілеспрямовану дію об’єднаних спільною
метою суб’єктів каналів розподілу, що взаємодіють на тривалій основі з метою
і в процесі реалізації конкурентоспроможного кінцевого продукту для цільових
ринкових сегментів, з метою досягнення взаємоузгодження економічних,
соціальних і екологічних інтересів учасників каналів розподілу. Підкреслюючи
актуальність реалізації політики розподілу на засадах партнерських відносин
можна підтримати твердження [1] про те, що: «Процвітання промислового
підприємства часто такою ж мірою залежить від комерційної функції, як і від
технічної, проте якщо продукт не має збуту – крах неминучий. Уміти купувати
й продавати так само важливо, як уміти виробляти». У сучасних умовах
функціонування вітчизняних підприємств ці переконання набувають все
більшої значущості. Варто зазначити, що для успішної організації збуту варто
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досліджувати мотивації всіх партнерів, загалом, та своїх цільових покупців,
зокрема. Вони повинні знати ключовий принцип системи організації
матеріально–технічного забезпечення інституційних споживачів, а саме
споживачі, у більшості випадків купують необхідні їм товари, як мінімум, у
двох постачальників. При цьому, одному з них приділяється роль основного,
але, в жодному разі, не єдиного.
Реалізація маркетингової стратегії розподілу в межах синергетично–
інституціональної стратегії управління партнерських відносин
Основні принципи: синергізму – досягається більш висока ефективність реалізації стратегії учасників
каналів розподілу, ніж ефективність окремих, не пов’язаних партнерською мережею учасників
розподілу; стратегічної гнучкості – припускає конгломерантну побудову стратегічних господарських
підрозділів та передбачає, що маркетингова стратегія розподілу має забезпечувати стабільну
виробничо–комерційну діяльність всіх учасників партнерських мереж
Канали розподілу
Зміст: система заходів формування взаємин між партнерами щодо
розподілу товарів, а саме виробником товарів виробничого призначення
(його збутовими підрозділами), торговельними посередниками, які не
входять до його структури, і споживачами з метою взаємоузгодження їх
суперечливих інтересів

Особливості реалізації
залежно від стану
національної економіки
(економічне
зростання/криза)

Економічний ріст: створення
Тенденції використання партнерських відносин у каналах розподілу: а)
додаткових
ланок
збутової
якість проти кількості (акцент на досягнення кращих результатів від
мережі; пошук нових дилерів і
менших за розмірами, проте більш продуктивних груп партнерів); б)
дистриб'юторів;
розширення
управління діяльністю (посилена увага зміні показників, моніторингу та
географії продажів і вихід на нові
управління діяльністю каналу); в) інтеграція в системі виходу на ринок
ринки
(увага інтеграції партнерів з іншими каналами збуту в межах процесу
продажу); г) технічна підтримка (застосування нових технологій
Криза:
інтеграція
ресурсів
збутових каналів і логістичних
співпраціз партнерами); д) вибір цільових ринків (зменшення
використання партнерів в продажах готової продукції: зміщення
ланцюгів; збільшення продаж
недорогих або низькорентабельних ринкових сегментів в сторону прямих
черезІнтернет;
призупинення
каналів); ж) зворотній зв’язок від каналу (підвищення використання
виходу наСтати
нові ринкиосновними
Рис. 1 Структурно–логічна
схема реалізації
стратегії
розподілу на засадах партнерських
формалізованих,
структурованих механізмів
для отримання
ринкової
інформації від каналу)
відносин
постачальниками
для споживача означає – значно збільшити обсяги збуту своєї

продукції, випередити конкурентів, підвищити прибутковість виробничо–
комерційної діяльності. При управлінні системою збуту кожен із учасників
повинен керуватися двома важливими моментами, що лежать в основі ділових
взаємин: а) різні учасників каналів розподілу об’єднують свої зусилля для
досягнення спільної двоєдиної мети – задовольнити попит споживача і
отримати відповідний прибуток; б) кожен із учасників системи збуту, не
виключаючи їх структурних підрозділів, може мати свої вузькі, індивідуальні
інтереси і цілі, які часто суперечать інтересам і цілям інших. Елементи, з яких
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складаються канали збуту, можна не лише обирати, але й керувати ними.
Відтак, не менш важливим завданням для реалізації стратегії розподілу – є
опрацювання стратегічних питань щодо встановлення каналів товароруху.
Вибір та формування стратегії управління розподілом продукції залежить
від цілей учасників каналу розподілу та елементарного складу підстратегій, які
він включає. Наприклад, слід признати об’єктивність виділення основних
моделей управління розподілом продукції на ринку: трансакційні відносини,
перехідні відносини обмеженого співробітництва та стратегічні канали
розподілу. Поряд із цим, у [2], визначається у сучасних дослідженнях і
функціональний,

потенційно–факторний

та

загально–конкурентний

стратегічний набори.
Звідси, аналізуючи фактори, що визначають вибір стратегії і типу взаємин
у

каналі

розподілу,

варто

наголосити

на

необхідності

враховування

такихосновних параметрів при моделюванні, як різнорідність компаній, їх
взаємозалежність і спільний розвиток. Можливе використання розширеної
класифікації з чотирьох моделей відносин каналі розподілу, що різняться
рівнем координації управління і ступенем спільного використання ресурсів. А,
також можливим є залучення до стратегічного набору, обґрунтованого для
певного каскаду регіональних соціально–економічних систем [3].
Підтвердимо, що перший тип трансакційних відносин між суб’єктами
каналів розподілу зводиться до простих взаємин купівліпродажу, при цьому,
інші форми взаємодії відсутні. При цьому, виробник віддає перевагу
трансакційному типу каналу розподілу, якщо він зацікавлений у виробництві
недиференційованого товару з мінімальними затратами часу і зусиль. Відтак,
ключовою при виборі партнера, на авторське переконання, є комерційна
складова

–

ціна

на

продукт,

прибутковість

виробника.

Позитивною

характеристикою такої структури взаємодії є мінімальне витрачання коштів на
управління великою кількістю ринкових зв’язків та низькі витрати на пошук і
переорієнтації системно–універсальної діяльності учасників каналів розподілу
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на нових контрагентів. Кожен із учасників взаємодії прагне реалізувати лише
власні цілі, не враховуючи інтереси інших учасників взаємин.
Таблиця 1
Критерії вибору рівня інтеграції та координації відносин між
учасниками каналів розподілу у партнерській мережі *
Групові критерії
Індивідуальні показники
Стратегічні
цілі кількісна та якісна оцінка каналів розподілу з точки зору досягнення
створення партнерств стратегічних завдань учасників (зниження витрат, вихід на нові ринки тощо);
та рівень узгодженості оцінка ступеня реалізації індивідуальних і групових цілей в рамках каналів
інтересів
учасників розподілу; рівень узгодженості (сумісності) стратегічних цілей; схожість
каналів розподілу
очікувань учасників від розвитку каналів розподілу, у тому числі їх намірів
розвивати взаємини в каналах; визначеність та характеристики певного
каскаду РСЕС, в межах якого проводить свою виробничо–господарську
діяльність певний каналів розподілу (у разі розбудови каскадного формату
національної економіки у відповідності до вимог, передбачених Угодою про
Асоціацію України з країнами–членами ЄС);
Ступінь однорідності і однорідність учасників з точки зору їх розмірів, технологічних процесів,
сумісності учасників організаційної культури, філософії і методів управління, інноваційності,
каналів розподілу
положення в галузі, репутації, сили бренду тощо; наявність у
учасниківкомпетенцій, що сприяє досягненню загальних і індивідуальних
стратегічних
цілей
каналів
розподілу,
а
також
підвищенню
конкурентоспроможності ПМ; географічна близькість розташування фірм,
наявність спільних споживачів і конкурентів; досвід співпраці у минулому:
рівень задоволеності взаєминами у каналі розподілу, ступінь їх вигідності,
справедливості та рівноправності;
Рівень
залежності число посередників/виробникив та складність їх заміни; унікальність
учасників
каналів товару/послуги; частка партнера каналу розподілу взагальному обсязі
розподілу
продажів/закупівель; рівень адаптації і гнучкості партнерів; ступінь впливу на
стратегічнінапрямки розвитку каналів розподілу; рівень контролю
оперативної діяльності учасників каналів розподілу; тривалість взаємин.
Джерело * Систематизовано у табличному вигляді та обґрунтовано автором

У рамках другої моделі (перехідних каналів розподілу) управління
процесом розподілу продукції – її реалізацію та обґрунтування управлінських
вирішень провадять керівники відповідних відділів (суб’єкти управління на
мікро рівні), які тісно взаємодіють, переважно, у питаннях організації
розподілу. Проте, при такій організації суб’єкти каналів розподілу узгоджують,
в основному, рівень цін на продукцію і терміни поставок, не співпрацюючи в
інших сферах економічної діяльності (наприклад, у питаннях підвищення якості
продукції). Дані взаємини є більш довгостроковим, і вимагають від учасників
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інвестицій та додаткових ресурсів. Третя модель – орієнтація на розвиток
мережевих відносин обмеженого співробітництва – вказане передбачає
формування стабільних кооперативних відносин між компаніями в процесі
розподілу продукції, що не залежать від персональних зв’язків між їх
корелянтами. Обидві сторони не просто домовляються про рівень цін на
продукти, але й готові інвестувати у розвиток каналів розподілу додаткові
ресурси чи залучати наявні резерви різної природи, які зміцнюють їх
взаємозалежність, збільшуючи вигоди від партнерств. Виробник придбаває
товари за цінами нижче ринкових, а посередник – забезпечує собі гарантований
обсяг продажів і зниження витрат на управління маркетингом. Оскільки, між
партнерами існує велика взаємозалежність, прийняті ними спільно рішення
спроможні чинити вплив на діяльність обох сторін. У четвертій моделі –
кордони між партнерами розмиті і невизначені. Суб’єкти не лише спільно
реалізують оперативне управління поточними процесами, але й здійснюють
такі стратегічні функції, як розробка і розвиток нового продукту для існуючих
каналів розподілу, проведення маркетингових досліджень і вихід на нові ринки.
Визнаємо, що такого роду взаємини розвиваються завдяки готовності
обох сторін інвестуватиу розвиток і адаптацію ресурсів і, відповідно, діяльності
щодо підвищення цінності спільно створюваного товару і задоволення вимог
партнерів. У процесі такої взаємодії підвищується ефективність діяльності
учасників каналів розподілу, зростає цінність спільної співпраці. Обидві
сторони отримують вигоду за рахунок передачі один одному ресурсів,
технологій та знань. Проте, слід зважити і на те, що суб’єкти не прагнуть
взаємодіяти з усіма своїми контрагентами в рамках інтегрованої моделі,
оскільки, розвиток каналів розподілу із високим рівнем залученості вимагає
істотних вкладень ресурсів [4; 5].
Таким чином, підтвердимо, відносини посередника і виробника стають
більш

стабільними

і

взаємозалежними.

При

цьому,

збільшується

відповідальність посередника за зниження витрат, якість доставки продукції, а
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також за розробку нових видів виробів, дизайну та упаковки тощо. У цій
відповідності визнаємо: сила впливу виробника може знизитися, а сила впливу
посередника – підвищитися, оскільки, виробнику досить складно знайти заміну
посереднику внаслідок виконання ним великої кількості додаткових функцій.
Для зменшення потенційного ризику від тісної / ущільненої співпраці сторін
покупець може знизити не стільки силу впливу посередника, скільки його
мотивацію до застосування влади / силового корегування по відношенню до
виробника. Цього можна досягти шляхом встановлення загальних цілей
управління розподілом на засадах партнерства або здійснення спільного
інвестування у пріоритетні для певного виду економічної діяльності проекту чи
створення ресурсної бази.
Список використаних джерел
1.

2.

3.

4.

5.

Ламбен Ж.  Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2е изд. / Пер. с англ.
под ред. В. Б. Колчанова; Ж. Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. – СПб.:
Питер, 2008. – 720 с.
Кармазіна Н. В. Реальнии сектор регіональноі економіки: макроекономічне
регулювання розвитку: монографія / Н. В. Кармазіна. – Киів – Херсон, академія
муніципального управління МОН Украіни, Вид–во ПП Вишемирськии В. С.,
2014. – 392 с.
Потенціал сталого розвитку Украіни на шляху реалізаціі інтеграціиного вибору
держави: Монографія [Текст] / О. М. Алимов, Л. С. Ладонько, І. М. Лицур, В. В.
Микитенко та ін. – Киів: ДУ «Інститут економіки природокористування та
сталого розвитку НАН Украіни», 2014. – 520 с.
Балабанова Л. В. Маркетинг відносин в системі управління підприємством :
монографія / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева ; Донец. нац. унт економіки і
торгівлі ім. М. ТуганБарановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 280 с.
Бутенко Н. В. Розвиток партнерства в національній економіці: монографія / Н.
В. Бутенко; НАН України, Ін–т економіки пром–сті. – Київ, 2015. – 358 с.

21

Вдовенко Наталія Михайлівна
д.е.н, професор, завідувач кафедри глобальної економіки
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РИБНИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В
УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У Міжнародному пакті Організації Об’єднаних Націй про економічні,
соціальні і культурні права підтверджено право кожної людини в достатньому
обсязі отримувати безпечні і корисні продукти харчування. Неповноцінне
харчування, включаючи недоїдання, не тільки впливає на здоров’я та добробут
людей, але виступає потужним тягарем у вигляді соціально–економічних
витрат на окремих людей, сім’ї, громади та державу. Безсумнівно, що за таких
обставин беззаперечно важливу роль відіграє виробництво продукції рибного
господарства. При цьому рибогосподарськевиробництво важливе як для світу у
цілому, так і для окремих країн з різним рівнем економічного розвитку,
ураховуючи глобальні цілі Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо
поліпшення харчування до 2025 року. Тому основними питаннямисучасного
етапу регулювання діяльності рибницьких господарствє вдале застосування
необхідної сукупності інструментів, за допомогою яких держава встановлює
вимоги до підприємств, установ, організацій сфери рибного господарства.
Регулювання діяльності рибницьких господарств включає закони,
розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також
недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким
держава делегувала регуляторні повноваження. Доцільно наголосити, що мова
йде

про

заходи

державних

структур,

направлених

на

контроль

за

поведінкою індивідів або груп, які знаходяться у сфері контролю цих структур.
Включаючи закони і допоміжні інструменти, що визначені державою, а також
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правила, встановлені Міністерством аграрної політики та продовольства
України, Державним агентством рибного господарства України в рамках
делегованих повноважень. Слід відмітити, що розроблення такої документації
належить до завдань Мінагрополітики України, який є головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади з питань формування державної
політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони,
використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства
та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства відповідно до
Указу Президента України від 23.04.2011 № 500/2011. Можна виділити дві
базові сфери державного регулювання в рибному господарстві: 1) тарифне
(цінове) регулювання, що охоплює економічні аспекти, які впливають
безпосередньо на ринкові рішення; 2) нетарифне (нецінове) регулювання, що
охоплює соціальні та адміністративні аспекти. Отже, що тарифне регулювання
в рибному господарстві спрямовано на створення економічних механізмів, які
застосовують переважно як реакцію на зовнішні фактори, що впливають на
ринкову ситуацію. Ці механізми є засобом «інтернаціоналізації» пов’язаних з
ними витрат, урахованих під час прийняття рішень із проблем виробництва і
споживання риби та рибної продукції. На наш погляд, основною метою
тарифного регулювання в рибному господарстві є створення економічного
механізму, що впливає на поведінку ринку за допомогою зміни співвідношення
цін на рибу. Так, в рибному господарстві України, тарифне регулювання
реалізується як через системи оподаткування і ціноутворення, так і митні збори.
Крім того, слід ураховувати, що нетарифне регулювання спрямовано на
захист життя, здоров’я, майна, охорону довкілля, а також на встановлення
способів організації чи ведення діяльності, правил ліцензування, встановлення
квот на вилов риби та інших водних біоресурсів, місця і часу здійснення
рибогосподарської діяльності, обсягу випуску продукції чи надання послуг.
Важливим елементом нетарифного регулювання є контрольні та наглядові
функції. У сфері технічного нормування нетарифне регулювання охоплює і
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аспекти встановлення обов’язкових вимог до продукції та процесів і правила
здійснення, перевірок, вживання заходів у разі встановлення фактів порушення.
Законодавчо–правова база розвитку рибницьких господарств, і зокрема
підприємств аквакультури, через заходи її підтримки та державне регулювання,
застосування відповідних інструментів, нині формується з низки нормативно–
правових актів. Серед них Закони України “Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” від 08.07.2011 № 3677–
VI; «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293–VI; “Про рибу, інші водні живі
ресурси та харчову продукцію з них” від 06.02.2003 № 486–IV;Указ Президента
України “Концепція вдосконалення державного регулювання господарської
діяльності” від 03.09.2007 № 816/2007; Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та
компенсації лізингових платежів” від 11.08.2010 № 794; Постанова Кабінету
Міністрів України “Державній цільовій економічній програмі розвитку рибного
господарства на 2012–2016 роки” від 23.11.2011 № 1245. Прийняті Закони
визначають

основні

засади

діяльності

та

державного

управління

та

регулювання в галузі, збереження та раціонального використання водних
біоресурсів, порядок взаємовідносин між органами державної влади, місцевого
самоврядування і суб'єктами господарювання. З цією метою першочерговою
задачею є розроблення, затвердження Порядку ведення державного реєстру
рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)» і реалізація механізму його дії у
практичній діяльності. Для того, щоб повністю використати цю перевагу і
надати державну підтримкуна розвиток даного виду економічної діяльності,
постало питання забезпечення підвищення зростання рибопродуктивності
водних об’єктів з 3,0 ц/га до 15,0 ц/га; повна і всеохоплююча паспортизація
водних об’єктів / рибогосподарських технологічних водойм, які знаходяться у
користуванні на умовах оренди. Тож, аквакультура повинна сприйматися як
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рівноправний партнер аграрного сектора, а не як другорядна і підпорядкована
йому галузь чи виробництво, відношення до якої здійснюється за залишковим
принципом. Отже, з огляду на перспективність галузі та відповідно до
Положення

про

Державне

агентство

рибного

господарства

України,

затвердженого Указом Президента та в рамках Державної цільової економічної
програми розвитку рибного господарства на 2012–2016 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245, обрані на
сьогодні форми, методи, засоби регулювання розвитку аквакультури є основою
для реалізації державної політики згідно з міжнародними стандартами та
нормами. Важливою складовою частиною тез доповіді є наукове обґрунтування
досягнення індикаторів розвитку галузі, визначених у чинній Постанові
Кабінету Міністрів України “Державній цільовій економічній програмі
розвитку рибного господарства на 2012–2016 роки”. У рамках проведених
досліджень встановлено, що протягом 1986–1996 рр. в Україні виробляли 90
тис. тонн прісноводної риби. Дані обсяги виробництва були досягнуті внаслідок
стабільного розвитку рибного господарства, який базувався на основі
дотримання технологій вирощування риби та відтворення рибних запасів. Тож,
у програмних документах щодо розвитку галузі в сучасних умовах,
передбачається збільшити обсяг виробництва цінних видів риб до 80 тис. тонн
на рік, відновити 16,05 тис. га природних нерестовищ у рибогосподарських
водних об’єктах, побудувати та встановити у водоймах не менше 1850 одиниць
модулів штучних нерестовищ (для відтворення напівпрохідних і морських риб),
випустити в природні водойми 37 млн шт. молоді цінних видів риб. Водночас,
правильно обрані заходи регулювання, в цілому, є базовою платформою для
досягнення країною запланованих показників вилову риби та інших живих
водних біологічних ресурсів загальним обсягом 375 тис. тонн.
Таким чином, очевидно, що в Україні закладені можливості формування
цілісної системи регулювання діяльності рибницьких господарствз метою
стабілізації та нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції –
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риби у контексті гарантування продовольчої безпеки. Зазначене сприяє
вдосконаленню саме галузевого регулювання і позитивно впливає на його
результативність з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів.
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Галунько Валентин Васильович
д.ю.н., професор, Академік АН ВО України,
директор Науково–дослідного інституту публічного права
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МАЛІ
ВИРОБНИЧІ БІЗНЕС–ПАРКИ» ЯК ЧИННИК ДОБРОБУТУ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Український народ найбільш освічений і працездатний в ЄС, однак живе
бідно. При цьому десятки тисяч етнічних українців, громадян Канади, США,
Австралії, Великої Британії, Польщі, Іспанії, Аргентини в ін., досягли видатних
успіхів за межами України. Крім того, мільйони наших співвітчизників–
заробітчан в країнах–учасницях ЄС, Канади, США стали заможними. За даними
банківських структур щорічно наші заробітчани перераховують в Україну
родичам більше 3 мільярдів доларів США.
Тим самим громадяни Українці за кордоном можуть себе реалізувати, а в
Україні ні, оскільки в нашій державі не створені умови для заснування і
розвитку бізнесу. Малі і середні виробничі підприємства через корупцією
суб’єктів владних повноважень, високі податки та відсутність підтримки від
центральної і регіональних влад практично припинили своє існування.
Результатом такого стану стало те, що в умовах сьогодення вже немає
чого відновлювати у сфері малого виробничого бізнесу. Треба засновувати і
розвивати нові виробничі підприємства за рахунок інвестицій громадян
України, оскільки розраховувати на іноземні інвестиції не доводиться.
Позитивним в цьому аспекті є те, що розпочалася реальна боротьба із
корупцією. Однак антикорупційні заходи є необхідною, проте не достатньою
умовою для заснування і розвитку виробничого підприємництва.
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Український народ є унікальним, він не є схожим ні на поляків, ні на
грузинів

та

інших

наших

сусідів.

В

умовах

відсутності

дієвого

антикорупційного законодавства (1991–2015 рр.) майже мільйон наших
співвітчизників накопичили сотні тисяч нелегального капіталу [2]. Ця колишня
еліта нашого суспільства, звільнені судді, прокурори, вищі посадові особи
інших правоохоронних органів, керівники центральних та місцевих органів
виконавчої влада та місцевого самоврядування. Більшість їхнього капіталу
знаходиться за кордом, які повернути шляхом кримінальних переслідувань
майже не можливо. Вони накопили мільярди доларів США, які є потенційними
інвестиціями в економіку України.
В умовах сьогодення колишня «еліта» нашого суспільства є провідним
чинником протидії антокорупційній та іншим реформам в державі. При цьому
треба розуміти, що вони стали такими не по своїй вині. В ті часи зробити
управлінську кар’єру і заробити капітал іншим шляхом було не можливо. Це не
їхня вина, а їхня біда. Великий управлінський досвід та капітал цих людей
треба позитивно використати для заснування і розвитку нових виробничих
вітчизняних підприємств. Коли ці високоосвічені і з великим досвідом люди
знайдуть собі застосування як інвестори і підприємці, зможуть легально
вкласти у виробництво свій капітал, то вони із гальма реформ перетворяться на
його прогрес.
Крім того, після прийняття цього законопроекту в розвиток виробничих
підприємств будуть вкладати інвестиції сотні тисяч наших заробітчан,
практично вже діаспора, оскільки більшість із них є легалізованими в країнах–
учасницях ЄС, США і Канади.
Ще одним чинником необхідності прийняття цього законопроекту є те,
що процес інтеграції України до повноцінного членства в ЄС гальмується, за
оптимістичними прогнозами мінімум на 20 років. Цей час треба використати
для заснування і розвитку потужного виробничого експортно–орієнтованого
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потенціалу, щоб вступати в ЄС не прохачами, а фінансово–соціально
збалансованою державою.
В умовах децентралізації основне управлінське навантаження щодо
створення малих виробничих бізнес – парків має лягати на органи місцевого
самоврядування. Уособленням органів місцевого самоврядування на місцях є
сільський, селищний, міський голови. Саме на них виливається увесь негатив,
усі прорахунки центральної державної влади, обласної та районної рад. З метою
забезпечення матеріальних потреб територіальної громади їм необхідно
сприяти розвитку малого та середнього бізнесу у своїй територіальній громаді.
Сприяти заснуванню на території громади нових виробничих підприємств, які
зможуть здійснювати експорт інтелектуальної та промислової продукції.
Більш того, без заснування і розвитку сотень тисяч виробничих
підприємств Україні не вдасться побороти безробіття (усім посад суддів,
прокурорів, полісменів та інших працівників бюджетної сфери не вистачить,
забезпечити

громадян

високооплачуваною

роботою,

належні

соціальні

стандарти не працюючим.
Таким чином, проект Закону України «Про малі виробничі бізнес–парки»
має стимулювати залучення внутрішніх інвестицій у розвиток вітчизняного
виробничого підприємництва (до 5 мільйонів доларів США ), на відміну від
Закону України від 21.06.2012 № 5018–VI «Про індустріальні парки», який
зорієнтований на залучення великих іноземних інвестицій [4].
Мета проекту закону України «Про малі виробничі бізнес – парки»,
полягає в тому, щоб створи правотворчі, організаційні, митні, податкові,
економічні, фінансові, інвестиційні заходи, щоб мешканці територіальних
громад не шукали собі роботи, а створювали за сприянням органів місцевого
самоврядування підприємства та робочі місця самостійно. Реалізувати мрію
більшості українців – бути господарями своєї матеріальної долі, а не залежати
від волі працедавця.
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Ціль законопроекту полягає у зниженні податкового навантаження на
нові малі виробничі підприємництва в Україні, легалізації капіталу громадян
України вкладених у застування і розвиток підприємств бізнес–парків.
Завдання законопроекту полягає у врегулюванні норм Податкового
кодексу України, що надасть змогу підприємствам бізнес – парків податкові
канікули на перший період діяльності та пільговий режим оподаткування на
наступний. Врегулювання норм Митного кодексу України щодо особливого
експортно–імпортного режиму.
Прийняття

проекту

Закону

сприятиме

активізації

внутрішньої

інвестиційної діяльності, зростанню обсягів прямих інвестицій в реальний
сектор економіки, стимулюванню промислового виробництва, створенню нових
високотехнологічних виробництв та сотень тисяч високопродуктивних робочих
місць, збільшенню обсягів та асортименту випуску експортно–орієнтованої
продукції та, як наслідок, підвищенню конкурентоспроможності економіки,
покращити законодавче забезпечення формування та реалізації державної
політики у сфері розвитку малого бізнесу, підвищить продуктивність і
конкурентоспроможність

його

суб'єктів,

зменшить

навантаження

на

підприємницьку діяльність і цим самим підвищить роль малого підприємництва
у формуванні ВВП нашої країни та покращить добробут громадян України [7].
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д.е.н., професор,
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В
СІЛЬСКОМУ ГОСПОДАСРТВІ
Свого часуД. Кейнс як центральний фактор, що викликає економічний
цикл, пропонував розглядати зміни граничної ефективності капіталу.У цьому
випадку зазначена проблема напряму пов’язана з проблемою величини
інвестованого капіталу на одиницю земельної площі та відповідно дії закону
спадної віддачі, який регулює цю величину. Якщо ж урахувати, що на
сучасному етапі розвитку сільського господарства почався і доволі активно
відбувається процес інтенсифікації, який супроводжуєтьсязростанням витрат і
на одиницю посівної площі, і на голову худоби, то стане зрозумілим, що
визначення тенденцій у зміні ефективності додаткових витрат має велике
значення не тільки з погляду розвитку теорії, а перш за все для урахування
практичних потреб галузі.
Слід одразу підкреслити, що відносно закону спадної віддачі
висловлювалися погляди абсолютно протилежного характеру, а спроба
застосувати його для обґрунтування концепцій розвитку суспільства, зокрема
Томасом Робертом Мальтусом, викликала не тільки різкі заперечення, а й
звинувачення останнього у спробі утвердження людиноненависницької теорії.
А між тим, розгляд закону спадної віддачи фактично уже став обов’язковою
складовою підручників з економікс і починає утверджуватися в підручниках з
сучасних економічної теорії та економіки підприємства [1, 2].
Щодо згаданої публікації Т. Мальтуса, то це була його книга
«Дослідження про закон народонаселення», яка була спочатку видана анонімно
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і побачила світ у 1798 р. [3]. Але набагато раніше, у 1766 р. Тюрго оприлюднив
працю «Роздуми про створення і розподіл багатства». Однак, як зазначає в
теоріях додаткової вартості К. Маркс, того року праця була написана, а не
видана [4].Це питання порушував і Й. Шумпетер, вказуючи, щодата, коли
побачила світ праця Тюрго, по–перше, не цілком достовірна, а по–друге, це не
дата видання, а дата написання. Автор зазначає, що невідомим є той факт,
наскільки широким чи вузьким був круг читачів, якому в той час була доступна
ця праця. Але і К. Маркс, і Й. Шумпетер при оцінці досягнень Тюрго в галузі
подальшого розвитку економічної теорії головну увагу зосереджують не
стільки на встановленні абсолютної точності дати формулювання ним ідей,
скільки на їхній масштабності та впливі на подальший розвиток економічної
науки. Причому ці оцінки були не просто позитивні, а винятково високі.
Так, зокрема, у зв’язку з тим, що А. Сміт стосовно економістів
стверджував, що їхні праці зробили певну послугу їхнім країнам, К. Маркс
зазначив, що це до нескромності стримана оцінка значення, наприклад, такої
людини як Тюрго, який є одним з батьків французької революції. А в цілому
тільки в першій частині теорії додаткової вартості К. Маркс 13 разів звертався
до праць Тюрго. Але при цьому, як не дивно на перший погляд, він не звернув
уваги на той напрям досліджень Тюрго, який пов'язаний з визначенням
закономірностей у зміні співвідношення між витратами, що зростають і
результатами виробництва, а відповідно, і не дав оцінки його досягнень у цій
сфері.
Це дуже переконливо було зроблено Й. Шумпетером. Саме Тюрго
віддає пріоритет у відкритті того варіанта спадної фізичної віддачі, при якому
на відміну від першого, що передбачає залучення до обробки менш родючих
земель, у ролі вихідного приймається положення, згідно з яким на тій самій
земельній площі збільшуються витрати капіталів. Як вважає Й. Шумпетер,
Тюрго стверджував, що до певної межі відношення приросту продукції до
приросту капіталу може зростати, а в певній
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точці набуває свого

максимального значення. Після проходження цієї точки подальші витрати
певної кількості капіталів будуть супроводжуватися поступовим зменшенням
відносного приросту продукції, а на певному етапі цього процесу приріст
взагалі зупиниться. Називаючи це блискучим досягнення, Й. Шумпетер
зазначає, що цього достатньо, щоб поставити Тюрго як теоретика вище А.
Сміта.
Очевидно, все ж таки в такій оцінці є елемент перебільшення, але важко
не погодитися, що в обґрунтуванні закону спадної віддачі Тюрго зробив дуже
багато і значно випередив тих, хто в подальшому працював у цій сфері.
Оцінюючи передбачення Тюрго, Й. Шумпетер переконливо підкреслює те, що
зовсім не обов’язково, щоб зростання витрат одного фактора стосовно до
іншого супроводжувалося з перших порцій додаткових витрат зменшенням їх
віддачі. Таким чином, як підсумовує Й. Шумпетер, можна зазначити, що Тюрго
сформулював особливий випадок закону, який американські економісти
близько 1900 р. назвали законом перемінних пропорцій.
Тому нами було поставлено за мету на прикладі сільськогосподарських
підприємств Харківської області з’ясувати, як величина розмірів підприємств
впливали на урожайність та ефективність виробництва кукурудзи на зерно.
Дану культур було обрано виходячи з того, що сьогодні вона є однією з
провідних для сільськогосподарських підприємств нашої держави.
Вплив розміру посівних площ на ефективність виробництва
кукурудзи на зерноу підприємствах Харківській області у 2015 р.
Посівна площа, га
Показники

до 50 га

більш 2000 га

Питома вага в площі ріллі,%

3,7

44,0

Урожайність, ц/га

41,6

64,8

Витрати на 1 га, грн

8316,3

10955,1

Доход на 1 га, грн

11310,8

21097,4
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Прибуток на 1 га, грн
Рентабельність, %

2994,5

10142,3

36,0

92,6

1316,8

2119,0

Витрати мінеральних добрив на 1 га,
грн

Джерело: Власні розрахунки за даними Ф– 50 сг.
Почнемо з розгляду першої із зазначених нами проблеми, а саме
взаємозалежності

між

величиною

посівних

площ

культур

та

рівнем

ефективності виробництва. У таблиці наведені результати групування
сільськогосподарських підприємств Харківської області за величиною витрат
на один гектар посівної площі. Ці дані дають підстави для кількох важливих
висновків. По–перше, простежується доволі чітка тенденція наявності
залежності між розміром посівних площ та величиною урожайності кукурудзи
на зерно. Якщо в підприємствах з посівною площею до 50 га вона дорівнювала
41,6 ц/га, то в підприємствах де посівна площа становила понад 2000 га –
64,8%. При цьому величина витрат різнилась в значно менших розмірах. Це в
кінцевому випадку вплинуло і на рівень ефективності виробництва за
показником величини прибутку та рентабельності.
Таким чином невеликим сільськогосподарським підприємства з метою
збереження рівня конкурентоспроможності необхідно в першу чергу звернути
уваги на ефективність формування витрат та їх відповідність технологіям.
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Луцюк Сергій Володимирович
спеціаліст компанії «АП.МІ»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ АГРЕГАТОР – НОВІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Малий та середній бізнес – це соціально–економічний фундамент, без
якого не може стало розвиватися жодна держава. За рахунок відкриття
підприємцями власної справи в державі знижується рівень безробіття та
одночасно збільшується рівень доходів населення, що в свою чергу, приводить
до зростання сукупного попиту та збільшення виробництва. Мале та середнє
підприємництво допомагає державі вирішувати економічні та соціальні
проблеми,

адже

створюється

конкурентне

середовище

та

умови

для

функціонування приватного капіталу, створюються додаткові робочі місця,
запроваджуються

програми

професійного

навчання,

підвищується

привабливість країни для іноземних інвестицій, на краще змінюється структура
і якість внутрішнього валового продукту (ВВП). А звідси вже і наповнення
бюджету і Пенсійного фонду!
Сучасний світ зазнає швидкого науково–технічного прогресу. Кожен день
з’являються нові технології, які, як простий споживач, так і підприємства,
деколи і не встигають відстежити. Розвиток технологій залишається головною
рушійною силою змін. Широка популярність мобільних пристроїв, соціальних
мереж, інтернет–магазинів вже сьогодні радикально змінюють способи ведення
бізнесу.
У сучасному суспільстві головною тенденцією є прискорення всіх
процесів: прийняття рішень, управління бізнес–процесами. Потреби споживачів
та ринку в цілому змінюються постійно і змушують реагувати на все
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блискавично! Технології мають на меті полегшити наше життя, зробити його
комфортним та зручним.
Провідні економісти та представники бізнесу відзначають, що єдина
національна онлайн–платформа допоможе створити комфортне середовище для
взаємодії між державою, наукою, бізнесом та суспільством.
Групою компаній UP.me вперше у світі створена Всеукраїнська онлайн–
платформа для ефективного бізнес–партнерства UP.me. Платформа реалізовує
масштабні загальнонаціональні завдання по створенню ефективного онлайн–
середовища для державних і громадських структур, всіх форм бізнесу і
споживачів, наукових і освітніх установ. Ключовою метою роботи платформи є
генерування бізнесу і розширення його географії, створення нових робочих
місць. Ядром платформи UP.me є електронний Агрегатор, в якому вже сьогодні
розміщені тисячі українських підприємств і структур, сотні тисяч товарів і
послуг. Зараз настав той момент, коли всі учасники системи можуть
впроваджувати технології та методичні розробки, які використовуються в
нашій Всеукраїнської онлайн–платформі для ефективного бізнес–партнерства
UP.me
Мета Всеукраїнської онлайн–платформи для ефективного бізнес–
партнерства UP.me –створити середовище, екосистему для ефективної взаємодії
всіх учасників.
Онлайн–платформа UP.me є інноваційним, унікальним IT та бізнес–
рішенням, що сприяє розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
завдяки ефективному збільшенню контактів між виробниками товарів і послуг
та споживачами, як всередині країни, так і за її межами.
Які

ж

вигоди

та

переваги

надає

онлайн–платформа

UP.me

товаровиробникам, споживачам, та чому це вигідно на державному рівні?
Завдяки UP.me мале та середнє підприємництво, дистриб’юторські
мережі отримують:
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 Новий, сучасний та масштабний канал реалізації будь–яких товарів та послуг,
включаючи банківські та фінансові послуги. Без необхідності фінансових
вкладень. Відсутність зайвих витрат на рекламу, утримання офісів, магазинів
збільшує прибутковість бізнесу, звільняє оборотні кошти та автоматизує
основні бізнес–процеси.
 Розширення ринків збуту: будь–який районний бізнес має можливість вийти на
ринок області, далі – на всеукраїнський та міжнародні ринки.
 Можливість залучення додаткових як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, та
проведення модернізації виробництва.
Завдяки участі у програмі, українські підприємці зможуть полегшити собі
вихід на міжнародні ринки, знайти партнерів, пройти тренінги і стажування.
Іншими словами, мова йде про те, що присутність українських виробників та
постачальників послуг на національній онлайн–платформі стала чинником
економічного розвитку країни.
Для споживача онлайн–платформа UP.me:
 Це інструмент, в якому є все, що необхідно кожній людині у повсякденному
житті, в абсолютно всіх сферах, таких як: освіта, дозвілля, спорт, здоров’я,
заробіток, побудова бізнесу та багато іншого.
 Можливість зручно, легко, швидко, черезодин IT–додаток, у будь–якій точці
України чи світу користуватися банківськими та фінансовими послугами,
купувати будь–які товари та отримувати послуги, проходити навчання,
консультуватися із фахівцями із будь–якої галузі та багато іншого.
 Встановивши спеціальне програмне забезпечення на смартфон або планшет,
споживач перетворює свій гаджет в мобільний офіс та навіть в інструмент
бізнесу!
На макрорівні, на рівні країни, Всеукраїнська онлайн–платформа для
ефективного бізнес–партнерства – це ціла система, яка сприяє розвитку
економіки в цілому:
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 Забезпечує підтримку та розвиток національного товаровиробника;
 Сприяє розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, у тому числі
допомагає у виході на міжнародні ринки;
 Є механізмом для збільшення внутрішнього товарообігу та росту ВНП;
 Створює сотні тисяч робочих місць для більшості вікових груп: від студентів до
пенсіонерів, у тому числі серед соціально незахищених верств населення;
 Сприяє реалізації загальнодержавних структурних реформ за багатьма
напрямками: пенсійне забезпечення, медицина, освіта тощо;
 Об’єднує людей, працевлаштовує їх, дає можливість заробляти та реалізовувати
свої амбіції.
Всеукраїнська онлайн–платформа для ефективного бізнес–партнерства
UP.me є міжнародним проектом. На сьогоднішній день Група компаній UP.me
підготовила до реєстрації ідентичні підприємства у країнах Європи, Азії, США
та Росії.Паралельно розробляється програмний модуль, який дозволить
інтегруватись в інші національні бізнес–екосистеми та міжнародні торгівельні
майданчики,

підбирається

персонал,

реєструються

торгівельні

марки.

Відпрацьовується юридична складова проектів для максимально комфортної
взаємодії між країнами. Міжнародні електронні гроші дозволять оптимізувати
всі платежі.
Всеукраїнська онлайн–платформа для ефективного бізнес–партнерства
UP.me – це наше майбутнє, адже вона об’єднує інновації та прогресивні
технології, які тільки з’являються на технологічному ринку країни та мають
величезні перспективи розвитку. Інтегруючись у зарубіжні електронні
торгівельні майданчики, електронний Агрегатор, який є ядром платформи, стає
ефективною товаропровідною системою, локомотивом у розвитку малого та
середнього

підприємництва,

значно

збільшуючи

експортну

складову,

посилюючи економіку та конкурентоспроможність країни в цілому!
Всеукраїнська онлайн–платформа для ефективного бізнес–партнерства
UP.me є національною екосистемою для проведення ефективного діалогу між
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бізнесом та владою для налагодження тісніших контактів між представниками
урядових, ділових і фінансових кіл України та міжнародного співтовариства
для підтримки національного експорту та залучення інвестицій в економіку
України.
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Самсоненко Віталій Володимирович
Засновник проекту UP.me
ТОВ «АП.МІ»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТОННИЙ АГРЕГАТОР – НОВІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Основним призначенням Всеукраїнського електронного Агрегатора
єсприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні шляхом
ефективного збільшення продажів споживчих товарів і послуг, як всередині
країни, так і за кордон.
Всеукраїнський електронний Агрегатор як портативний пристрій з
універсальним IT рішенням об'єднує на своєму електронному майданчику
виробників товарів і послуг, дистриб'юторські та роздрібні мережі, структури
рітейлових продажів, операторів електронної торгівлі, а також споживачів
товарів і послуг, тим самим створюючи соціальну мережу продажів з
максимально комфортною системою комуніціювання.
Інтегруючись

у

закордонні

електронні

торговельні

майданчики,

Всеукраїнський електронний Агрегатор є ефективною товаропровідною
системою, локомотивом у розвитку підприємств малого і середнього
підприємництва, значно збільшуючи експортну складову, забезпечуючи
унікальні переваги бізнесу, підсилюючи економіку і конкурентоспроможність
країни в цілому.
Процедура наповнення і створення Всеукраїнського електронного
Агрегатора, а також заходи щодо супроводу його функціонування допускають
участь державних органів, громадських організацій, профспілок, навчальних
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закладів, центрів зайнятості, фінансових установ, а також малого та середнього
бізнесу, створюючи мільйони додаткових робочих місць в країні.
Створення

Всеукраїнського

електронного

Агрегатора з

системою

ефективного функціонування – престижне і почесне завдання для бізнесу.
Об'єднавши зусилля висококваліфікованих фахівців з багаторічним
успішним досвідом в програмуванні IT рішень, професіоналів зі світовим
визнанням в організації структур рітейлових продажів і електронної торгівлі,
авторам Агрегатора вдалося створити технологію організації і розвитку бізнес–
проекту та реалізувати його на практиці.
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Богуславський Олександр Володимирович
к.е.н., доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
БІЗНЕС–АСОЦІАЦІЙ В УКРАЇНІ
Питання стимулювання розвитку підприємницької діяльності є актуальними
в Україні ще з початку реформування її економіки. Одним із потужних
інструментів такої підтримки в розвинених країнах є створення та ефективне
функціонування розгалуженої мережі різноманітних об’єднань підприємців як
важливого елемента інфраструктури сучасної економіки. Враховуючи те, що
сучасний бізнес–клімат в Україні залишається вцілому несприятливим для
розвитку підприємництва та особливо малого і середнього бізнесу, діяльність
спілок підприємців або бізнес–асоціацій є надзвичайно важливою для
компенсації

і

корегування

недоліків

державного

регулювання

та

адміністрування підприємницької діяльності.
Об’єднання

в

спілки

й

асоціації

дозволяють

знаходити

способи

взаємовигідної співпраці для їхніх членів та спільно вирішувати багато завдань,
які набагато складніше розв’язувати поодинці. Це також унікальна можливість
позитивно впливати на формування сприятливих умов для підприємницької
діяльності через діалог з державними органами влади
Різні об`єднання підприємців для підтримки реалізації та захисту їхніх
інтересів мають багато варіантів назв у вітчизняній та світовій господарській
практиці. Це спілки, союзи, об`єднання, асоціації, федерації й конфедерації і т.
ін. У західній науковій економічній літературі набув поширення термін –
«бізнес асоціації».Отже, бізнес–асоціація – це неприбуткове добровільне
об`єднання

суб’єктів

підприємницької
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діяльності,

що

задовольняє

як

індивідуальні так і спільні групові потреби своїх членів, причому члени не
мають майнових інтересів щодо бізнес–асоціацій [1, с. 11]. Найкраще сутність
бізнес–асоціацій розкривається через функції, які вони виконують: сприяння
створенню кращих умов для розвитку своїх членів та підприємництва в країні
загалом,

формування

ринковоїінфраструктури,

необхідних
організація

для
та

підприємців

регулювання

елементів

відносин

між

підприємцями в середині асоціацій та між асоціаціями, обмін необхідною
інформацією та знаннями між членами асоціацій, координація дій членів
асоціацій, підтримка та захист інтересів членів асоціацій при їхніх відносинах з
іншими суб’єктами господарювання в т.ч. і державою, тощо [2, c. 10].
Окрім захисту інтересів власних членів, бізнес–асоціації також можуть
виконувати певні функції, делеговані їм державою, як наприклад – Асоціація
торгівців цінними паперами, що створена в США та впливає на діяльність
більшості фондових бірж світу. Такі асоціації можуть бути також важелями
економічної політики як в середині країни, так і за її межами.
Бізнес–асоціації надають цілу низку послуг своїм учасникам: 1) проведення
тренінгів; 2) стажування та перепідготовка працівників; 3) надання комерційної
інформації; 4) проведення семінарів, конференцій і круглих столів; 5)
проведеннямаркетингових досліджень; 6) пошук партнерів для бізнесу,
налагодження контактів в середині країни та за кордоном; 7) доступ до новітніх
виробничих та інформаційних технологій; 8) пошук необхідних для розвитку
бізнесу фахівців; 9) рекламування, інформування та сприяння просуванню
товарів [2, c. 10] та ін.
Отже, у розвинених країнах світу бізнес–асоціації є дуже важливим
елементом ринкової інфраструктури. Створенню та стимулюванню розвитку
таких об’єднань приділяється велика увага як з боку держави, так і з боку
громадськості.
В Україні за даними Держкомстату в 2016 р. лишеасоціацій налічується 2293,
громадських спілок 854, профспілок та їх об'єднань 26336 [3]. Кількість реально
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працюючих об’єднань підприємців в декілька разів менша. Можна виділити
наступні критерії класифікації бізнес–асоціацій в Україні: 1) напрями і сфери
діяльності; 2) способи та структура управління; 3) джерела фінансування; 4)
сфера охоплення; 5) діяльність в інтересах: підприємців усієї країни, членів
спілки

або

певних

суб`єктів;

6)

реально

функціонуючі,

номінально

функціонуючі та не функціонуючі; 7) спілки, які постійно здійснюють свою
діяльність, або спонтанно та періодично. Звичайно, дана класифікація не є
повною і потребує свого подальшогоуточнення і вдосконалення.
Великий внесок у формування сприятливого підприємницького клімату в
Україні здійснюють уже більше двох десятиліть Спілка підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ) [4], Український
союз промисловців і підприємців (УСПП) [5] та багато інших бізнес–асоціацій.
Цими та багатьма іншими організаціями проведено титанічну роботу щодо
підтримки реалізації та захисту інтересів підприємців в Україні, оптимізації
податкового законодавства та спрощення дозвільних процедур, консультування
та наради з державними органами влади на різних рівнях [6]. На жаль, уряд
продовжує ускладнювати діяльність не тільки вітчизняним підприємцям, але й
їх об`єднанням, а також і всім іншим неприбутковим організаціям в Україні.
Так з 16.07.2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 13.07.2016 №440 «Порядок ведення реєстру неприбуткових установ
та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій
до Реєстру та виключення з Реєстру» [7]. Цю постанову прийнято на виконання
вимог Закону України від 17.07.2015р №652–VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій»
[8] з метою приведення у відповідність документів неприбуткових організацій
із вимогами п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України для включення до
нового Реєстру. Згідно постанови КМУ №440, Закону України №652 та вимог
місцевих ДПІ, всі неприбуткові організації в Україні у терміновому порядку до
01.01.2017 р.повинні провести перереєстрацію статутів у державних органах
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реєстрації та податковій інспекції, в іншому випадку ці організації будуть
позбавлені статусу неприбутковості. Враховуючі складність і порівняно високу
вартість цієї процедури в Україні та велику кількістьгромадських організацій,
виконати це розпорядження у стислі строки не реально. Сподіваюсь, наші
бізнес–асоціації та громадські організації впораються з цим складним і
неочікуваним викликом.
Висновки.

Отже

інфраструктури

бізнес–асоціації

сучасної

є

економіки,

важливим
діяльність

елементом
яких

ринкової

спрямована

на

стимулювання розвитку підприємництва, забезпечення реалізації прав і
інтересів підприємців. Вони надають багато послуг своїм членам і можуть бути
класифіковані за різними критеріями.
Бізнес–асоціаціям в Україні необхідно активізувати свою діяльність щодо
обстоювання законних інтересів вітчизняних підприємців, захисту власних прав
та забезпечення сприятливого господарського клімату в Україні.
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установ

та

організацій,

включення

неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з
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«MЕSH–ЕКОСИСТЕМА» В СТРАТЕГІЯХ ДІЛОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Глобальні імперативи в спрямованості розвитку людства виявляють нову
спектральність соціально–економічного та екологічного характеру, тим самим
зумовлюючи зміну формату контактів суб’єктів міжнародного бізнесу. Адже
дуалізм прояву віртуалізації ринкових механізмів передбачає інтерактивну їх
взаємодію з використанням інформаційних, комунікаційних та інноваційних
технологій, які уможливлюють генерування стратегій ділової мобільності з
урахуванням екологічних тенденцій у світі [1].
У контексті екологізації міжнародного бізнесу вибудовується специфічна
конфігурація інтегративної раціональності дій агентів ринку. Вона включає
економічну, соціальну та екологічну раціональність, які можуть мати
конструктивний і деструктивний характер прояву. Наразі країни прагнуть до
компромісу інтересів і безпеки, вигоди та прибутку, але перебувають у просторі
глобальних

економічних

та

екологічних

дисбалансів,

що

є

ознакою

недосконалості усталених моделей міжнародного бізнесу, що мають свою
поліфонію – утвердження чи уникнення «подвійних стандартів», «зеленого
відмивання», «зеленого іміджу» .
Конкурентна боротьба змінює традиційні уявлення суспільства про
механізми її здійснення через включення до неї екологічних атрибутів. Саме
тому прогресивний вектор міжнародного бізнесу орієнтований на створення й
апробацію різних бізнес–технологій, які можна поділити на:
 традиційні бізнес–технології (використання ефекту міжнародних масштабів
бізнес–діяльності; розвиток корпоративної, технологічної, інноваційної та
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кадрової політики; збереження монополізації на міжнародному чи світовому
ринку;

здійснення

вертикальної

чи

горизонтальної

диверсифікації;

застосування трансферного механізму ціноутворення на ринку; удосконалення
форм зовнішньоекономічної експансії; інтегрування систем міжнародного
менеджменту та маркетингу);
 інноваційні бізнес–технології (утворення стратегічних, науково–технічних і
комплексних альянсів, реалізація стратегій аутсорсингу та аутстафінгу для
мінімізації

витрат;

впровадження

політики

міжнародної

державно–

корпоративної консолідації; удосконалення глобальних логістичних моделей в
інтересах споживачів; створення глобальної інноваційної мережі взаємодії
учасників бізнесу; формування високо кваліфікаційного та лідерського топ–
менеджменту; інвестування в інтелектуальний, інноваційний та екологічний
потенціал; корпоратизація потоків інформації та комунікаційних каналів тощо).
У зв’язку з цим, диверсифікація діяльності суб’єктів міжнародного
бізнесу відбувається внаслідок процесів злиття та поглинання компаній з метою
удосконалення виробництва й збуту продукції, модернізації та екологізації
технологічної бази, створення мереж корпоративних, промислових, регіональних
і міжрегіональних кластерів та ін. Динамічне утворення інноваційних форм
корпорацій

спричиняє

розширення

їхніх

функцій

(напр.,

«кругові»,

«горизонтальні», «віртуальні», «мережеві» корпорації). Внаслідок цього вони
набувають конкурентних ознак домінуючих і впливових суб’єктів на світових
ринках.
Особливістю реалізації стратегій ділової мобільності є утворення бізнес–
платформ спільного користування (продуктами, інформацією, технологіями,
послугами, сировиною) в середині певної спільноти, на ринку або в ланцюжку
формування

цінностей.

Компанії,

що

використовують

«mesh–модель»,

пов’язані між собою і навколишнім світом у багаторівневу мережу
найрізноманітнішими способами. Вони мають значні переваги в доступі до
ресурсів

інформаційної

інфраструктури:
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телекомунікацій,

інноваційних

технологій, мобільних SMS–агрегатів, горизонтальних послуг B2B («бізнес для
бізнесу»), FedEx, UPS, Amazon Web Services, PayPal, великої кількості сервісів
«cloud computing» [2].
Впровадження «mesh–моделі» забезпечує інтерактивний, комунікаційний
та інтернаціональний формат контактів між різними країнами, компаніями,
партнерами, посередниками, агентами, споживачами та іншими учасниками
ринку. Власне це дозволяє створювати нові стимули та очікування на ринку,
постійно удосконалювати пропозиції (бренди) та конфігурацію бізнес–
потенціалу тощо.
З огляду на необхідність утвердження засад екологічно–збалансованого
функціонування суспільства та доцільність формування екологічно–безпечних
стратегем економічного поступу, створюються компанії на платформах «mesh–
екосистем».

Вони

певним

способом

імітують

аналоги

природних,

обслуговуючи сферу раціональної утилізації й відновлення доступних ресурсів,
екологізації життєвого простору людства, зокрема:


«EKO Asset Management Partners» – інвестиційна компанія, діяльність якої
орієнтована на створення партнерства з метою отримання прибутків від не
використовуваних послуг, що забезпечуються природними системами);



«Environmental Entrepreneurs» – спільнота бізнес–лідерів, що удосконалює
корпоративну екологічну політику та агітує за посилення екологічної
відповідальності;



«Environmental Expert» – ресурс для екологів: форуми, маркетингові послуги,
оголошення, вакансії тощо;



«Megaseeds» – бізнес–ініціативи в сфері екології та стійкого розвитку, що
сприяють виробництву високоякісних продуктів харчування та ін.
Світові тенденції у формуванні стратегій ділової мобільності свідчать про
посилення ролі екологічних детермінантів у середовищі міжнародного бізнесу,а
також використання компаніями системного підходу в генеруванні креативних
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«mesh–моделей» з урахуванням нових

споживчих

інтересів і

потреб

суспільства.
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МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Необхідність ринкового реформування вітчизняної економіки, об’єктивно
назріла на межі 80 – 90–х років минулого століття, була викликана передусім
нагальною потребою підвищення її ефективності через приведення у дію нових
рушійних сил, спроможних надати могутній поштовх розвитку національної
економіки шляхом її модернізації. Як відомо, характерні для конкурентно–
ринкової системи господарства переваги пов’язані з притаманними їй
принципами економічної свободи і відповідальності, які уможливлюють
всебічне розкриття приватної ініціативи та творчої активності людини у
господарському житті. Практичне використання цих переваг у широких
масштабах передбачає у першу чергу створення сприятливих умов для розвитку
малого і середнього підприємництва, яке виступає як сфера масового прояву
творчої активності підприємців і має величезний потенціал щодо вирішення
сучасних

проблем

економічного

розвитку,

модернізації

економіки

та

підвищення її конкурентоспроможності.
Це добре зрозуміли свого часу видатні представники німецького
ордолібералізму, які розробили концепцію реформування економіки Західної
Німеччини і успішно її здійснили на практиці після Другої світової війни,
створивши всі умови для розкриття творчого потенціалу підприємницької
діяльності шляхом сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на
основі принципу «конкуренція для усіх». Необхідними умовами для реалізації
цього основоположного принципу реформування німецької економіки є
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визнання приватної власності як економічного фундаменту господарської
діяльності, забезпечення правової безпеки бізнесу, реальне функціонування
конкуренції, а також створення зрозумілих, прозорих, обов’язкових та
однакових

для

усіх

суб’єктів

підприємництва

рамкових

обмежень

господарювання. Дотримання цього цілісного комплексу умов забезпечило
реальну

свободу

підприємницької

підприємницької
ініціативи

на

діяльності,

провідну

перетворення

рушійну

силу

творчої

зростання

та

модернізації економіки, стало основою створення німецького економічного
чуда.
Використання величезного потенціалу малого і середнього підприємництва
як важливого чинника не лише лібералізації, а й модернізації економіки у
процесі її трансформації відбувалося і в інших країнах світу. Так, наприклад, в
Іспанії проведенню поступової та вибіркової приватизації державної власності
у процесі реформування економіки передувало створення приблизно 1 млн.
малих підприємств. При цьому держава активно сприяла даному процесу.
Зокрема, держава надавала малим підприємцям на відкриття власної справи
третину загальної суми необхідних коштів. Другу третину коштів підприємець,
як правило, отримував у формі безвідсоткового кредиту від спеціально
створеного банку. Власні кошти підприємця становили лише третину
необхідної суми. У першу чергу малі підприємства створювалися у секторі
реальної економіки, зокрема, у промисловості. Серед них було багато
наукомістких,

які

здійснили

вагомий

внесок

у

проведення

модернізаціїекономіки та забезпечення переходу до постіндустріального
розвитку країни. Аналогічні приклади важливої ролі малого та середнього
підприємництва у процесах трансформації своїх економічних систем на засадах
постіндустріального розвитку продемонстрували такі країни, як Японія,
Південна Корея, Тайвань тощо.
На жаль, в Україні цей успішний досвід використання потенціалу малого та
середнього підприємництва як чинника модернізації та інноваційного розвитку
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економіки у процесі її ринкового реформування був проігнорований. Попри всі
рекомендації відомих українських фахівців була обрана принципово інша
стратегія економічних перетворень.
Як і в ряді інших східноєвропейських країн, в Україні з самого початку
здійснення ринкових реформ мала місце прикра недооцінка ролі та потенціалу
малого і середнього підприємництва. Це проявилося вже в особливостях
проведення у цих країнах приватизації, спрямованої на термінове, форсоване
створення великого бізнесу, що призвело до формування олігархічних кланів.
Характеризуючи ці процеси, які мали місце на теренах Східної Європи,
німецький фахівець Н.Нойхауз зазначив, що у даних країнах «держава надає
більше

значення

тому,

щоб

при

приватизації

національне

багатство

перерозподіляти на користь привілейованої еліти (здебільшого колишньої
номенклатури), тісно пов’язаної з державою, замість того, щоб шляхом
заохочення підприємницької ініціативи створювати на широкій основі нове
багатство, тобто має місце однобічний розподіл замість зростання» [1, с. 144–
145].
Така стратегія ринкових перетворень сприяла втіленню у життя економічної
моделі, в якій, за висловом українських науковців П.С.Єщенко та А.Г.Арсеєнко,
«переплелися приватна власність плутократичного походження з елементами
кримінальної економіки», та яка спрямована «в основному на реалізацію
інтересів відтворення авторитарно–олігархічної еліти» [2, с.403].
Ця модель не стала і не могла стати підгрунтям для інноваційного прориву,
переходу до постіндустріального етапу розвитку країни, виявиласянесумісною з
модернізацією вітчизняної економіки, що призвело до її деіндустріалізації,
деградації реального сектора. Як справедливо зазначив відомий український
економіст В.М.Геєць, «модернізація можлива в суспільстві, у якому є
національна відповідальність еліти … У разі домінування у суспільстві
нелегітимних дій, а криміналізація, корумпованість, беззаконність зростають,
основна маса населення не буде зацікавлена в активізації власних дій щодо
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інноваційного їх спрямування у своїй країні» [3, с. 645, 653]. За таких умов
розвиток малого і середнього підприємництва не спроможний перетворитися на
вагомий

чинник

модернізації

економіки,

зростання

виробництва

та

інноваційного прориву, ефективно протидіяти деградації реального сектора.
Зокрема, це проявилося у тому, що сфера реального виробництва не стала
привабливою для нашого малого і середнього підприємництва, в Україні
переважно створювалися малі та середні фірми, які займалися посередницькою
діяльністю, а також дрібні торговельні фірми. Така тенденція стає на заваді
інноваційного розвитку вітчизняної економіки, унеможливлює використання
модернізаційного потенціалу малого і середнього підприємництва.
Для проведення реальної модернізації вітчизняної економіки необхідно
змінити закладену в основу сучасної стратегії економічних перетворень модель
розвитку.

Спроби

активізувати

підприємницьку

діяльність

в

Україні,

реалізувати творчий потенціал малого і середнього підприємництва без
розумного врахування усіх реальних чинників його розвитку, поступовості,
послідовності, виваженості та узгодженості економічних перетворень, без
ретельного наукового обґрунтування власної стратегії реформ, на основі її
розробки за чужими вказівками виявилися досить сумними.
Використання значних можливостей малого і середнього підприємництва для
реформування, лібералізації та модернізації вітчизняної економіки має стати
однією з пріоритетних задач нашої держави. Її реалізація передбачає передусім
сприяння зростанню ролі малого і середнього підприємництва у реальному
секторі економіки, що потребує, зокрема, суттєвого переформатування
підприємницького

середовища

в

Україні

з

метою

посилення

конкурентоспроможності економіки, підвищення її стійкості, гнучкості, її
модернізації відповідно до вимог часу [4, с.6].
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ДЕРЖАВНА ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В сучасних умовах розвинений світ своїм економічним і соціальним
прогресом значною мірою завдячує активній ролі держави в регулюванні
ринку, здійсненні антимонопольної та антикризової політики, розвитку різних
сфер фінансово–економічної діяльності і, насамперед, інституційній підтримці
малого і середнього підприємництва.
Загальновідомо, що держава має виражати інтереси народу, тому і
державна

власність

повинна

використовуватись

для

задоволення

загальнонародних потреб. Держава в трансформаційному суспільстві має
виступати як інститут господарювання, тобто бути: а) суб’єктом організаційних
відносин, що створює механізм функціонування національної економіки;
б) гарантом загальнонаціональних інтересів; в) постачальником суспільних
благ, які не забезпечуються ринком; г) власником певних об’єктів тих сфер
економіки, які на засадах ринкової організації не справляють належного
економічного і соціального ефекту. До них належать: освіта, охорона здоров’я,
наука і культура, засоби комунікації, суспільний транспорт тощо. Державні
підприємства є потенційними учасниками ринку, які своєю діяльністю
сприяють зростанню добробуту населення.
Нині важливим кроком з боку держави є розробка інноваційної моделі
сприяння

розвитку

малого

і

середнього

підприємництва.

Розвинена

інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва України – це
система комерційних і некомерційних організацій, які спрямовують свою
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діяльність

на

задоволення

потреб

суб'єктів

малого

та

середнього

інфраструктури

підтримки

підприємництва.
Головним
підприємництва

завданням

у

розвитку

має

не

тільки

стати

зростання

кількості

об’єктів

інфраструктури підтримки малого підприємництва, а їх рівномірне розміщення,
зосередження не лише в обласних, а й у районних центрах, а також підвищення
якості роботи, поліпшення кваліфікаційного рівня персоналу та розробки
інноваційної моделі діяльності та співпраці з підприємствами.
До

об’єктів

підприємництва

інфраструктури

України

підтримки

належать

малого

бізнес–центри,

та

середнього

бізнес–інкубатори,

інноваційні бізнес–інкубатори, технопарки, фонди підтримки підприємництва,
фінансові

установи,

інноваційні

та

інвестиційні

фонди

і

компанії,

консультаційно–інформаційні установи, громадські об'єднання підприємців та
інші організації.
Невід’ємною функціональною складовою інфраструктури підтримки
малого та середнього підприємництва є фінансово–кредитне, маркетингове,
інформаційно–консультаційне, консалтингове, матеріально–технічне, ресурсне,
кадрове забезпечення суб’єктів малого і середнього бізнесу тощо.
Основною

метою

формування

інфраструктури

підтримки

малого

підприємництва з точки зору держави є створення умов для ефективного
впровадження

діяльності

суб’єктами

господарювання, створення

нових

робочих місць, збільшення обсягів виробництва та усунення диспропорційності
у розвитку регіонів за рахунок вирівнювання економічного потенціалу.
В Україні вже створено певну кількість закладів інфраструктури
підтримки. Але їх кількісні показники та нерівномірність розташування по
території України не завжди свідчать про ефективність впливу на вирішення
соціально–економічних проблем в регіонах та подальші темпи розвитку малого
підприємництва.
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В сучасних умовах державна політика щодо розвитку окремих елементів
інфраструктури інноваційної підтримки малого підприємництва спрямована на:
–

створення

економічно–правових

умов

для

формування

інфраструктури інноваційного розвитку підтримки малого підприємництва та
удосконалення законодавства в інноваційній сфері у відповідності до норм і
стандартів ЄС;
–

розробку додаткових стимулів для розвитку суб’єктів малого та

середнього підприємництва з інноваційного спрямування діяльності;
–

удосконалення й спрощення процедур експертизи і реєстрації

інноваційних структур та їх проектів;
–

забезпечення контролю щодо якості та асортименту послуг, які

надаються окремими елементами інноваційної інфраструктури, потребам
підприємців,

максимального

їх

наближення

до

суб’єктів

малого

підприємництва;
–

оптимізацію співвідношення у розвитку малого підприємництва та

інноваційної інфраструктури його підтримки;
–

розробку та затвердження регіональних інноваційних стратегій та

програм розвитку регіональних технопарків;
–

створення венчурних та інноваційних фондів;

–

впровадження досягнень науково–технічного прогресу;

–

забезпечення зайнятості значної частини населення України [3].

Загальновизнано, що специфічною особливістю інноваційної діяльності в
усіх без винятку країнах є підвищений рівень витрат при розробці інновацій, а
також значні витрати та високий рівень ризику при виводі інноваційної
продукції на ринок. Тому у всіх країнах держава забезпечує комплекс заходів
щодо підтримки інноваційної діяльності та інноваційних структур, у т.ч.
технологічних парків. Проекти, які реалізовані провідними технопарками,
відповідають законодавчо затвердженим інноваційним пріоритетам діяльності
конкретних технопарків, і включають всі етапи інноваційного циклу – від
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прикладних досліджень і розробок до організації виробництва та виводу
інноваційної продукції на ринок.
Незважаючи на досить широку різноманітність та значні кількісні
показники, існуюча в Україні мережа інфраструктури через законодавчу
неврегульованість питань щодо визначення, класифікації та порядку створення
об’єктів інфраструктури, відсутність належної фінансової підтримки та
відповідної матеріально–технічної бази перетворюється на мережу звичайних
комерційних структур, що надають послуги на платній основі, або ж
довготерміново перебуває в ранній стадії становлення. Надзвичайно мала
підтримка з боку держави не дозволяє їй ефективно працювати, належним
чином розв’язувати державні, регіональні, соціальні та інші проблеми малого
підприємництва, а тим більше, використовувати інформаційно–комунікативні
технології, що суттєво впливає на результативність роботи.
В наукових колах існує точка зору, що ключову роль в розвитку
передумов для відновлення та якісного вдосконалення економічної системи
відіграє підприємництво, і

саме інноваційне підприємництво

створює

можливості для продуктивного та конкурентоспроможного застосування
капіталу, розвитку нових можливостей для структурної трансформації
економіки, що, в свою чергу, сприяє посиленню її стійкості до змін глобальних
умов функціонування та зміцнення конкурентних переваг країни. Реалізуючи
функцію оновлення економічної системи, інноваційне підприємництво зміцнює
технологічну конкурентоспроможність національної економіки.
Основна увага інноваційної політики в технологічно розвинених країнах
концентрується на малих і середніх підприємствах (МСП): саме в МСП
виникають найбільш серйозні проблеми, але за МСП також і майбутнє, тому що
вони становлять основу для інноваційного розвитку транснаціональних
корпорацій. Великим компаніям спрямовується підтримка в основному в
непрямій формі через ринкове регулювання, пільговий податковий режим для
61

НДДКР,

підготовку

вчених,

державне

фінансування

фундаментальних

досліджень і т. інше.
У

зарубіжних

країнах

значна

роль

належить

державі

у

підтримціінноваційного підприємництва, яку в цілому можна звести до
наступного: 1) у рамках більшості урядових відомств існують різноманітні
програми, спрямовані на підвищення інноваційної активності бізнесу; 2)
державні замовлення, переважно у формі контрактів на проведення НДДКР; 3)
непрямі методи державного регулювання, що формують стимулюючий вплив
зовнішнього середовища; 4) держава бере на себе роль посередника в справі
організації ефективної взаємодії академічної і прикладної науки, стимулює
кооперацію в сфері НДДКР промислових корпораційта університетів, що
активізує процес розвитку інноваційного підприємництва.
За результатами опитування малого та середнього бізнесу в межах
«Щорічної оцінки ділового клімату в Україні за 2015 рік» було відтворено
образ держави, зокрема, таким, яким його бачать МСП [5].
Опитаним підприємцям було запропоновано обрати один із трьох
варіантів, які описують відносини між бізнесом та державою: держава як
партнер бізнесу, держава як ворог бізнесу та держава як перешкода або
обмеження для бізнесу. Більш, ніж половина представників бізнесу (56%)
вказали, що вважають державу перешкодою або обмеженням, 30% назвали
державу ворогом, а 14% – партнером бізнесу [5].
Між підприємствами різного розміру спостерігається статистично
значуща різниця у сприйнятті ролі держави для бізнесу. Із збільшенням розміру
підприємств зменшується частка тих, що вважають державу ворогом. Так, якщо
практично третина (32%) мікропідприємств відповіли, що держава – ворог
бізнесу, то такої думки дотримуються 28% малих підприємств та 22% середніх.
Крім цього, середні підприємства частіше від інших називають державу
партнером бізнесу. Відсоток підприємств із такими оцінками становить 21%
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для середніх підприємств, в той час як серед мікропідприємств державу
називають партнером 13%, а серед малих підприємств – 9% [5].
При вирішенні проблем, пов’язаних із веденням бізнесу, підприємці
найбільше довіряють представникам такого ж приватного сектору, як і вони
самі, – тобто юристам і бізнес–консультантам. Однак, досить високим рівнем
довіри – відразу після приватного сектору – користуються представники
місцевих органів влади. Це свідчить про готовність бізнесу вирішувати
проблемні питання на місцевому рівні і про потенційну важливу роль місцевої
влади у сфері підприємництва у контексті децентралізації.
Отже, рівень довіри бізнесу до державної політики можна назвати
низьким. Разом із цим, більшість підприємств не змогли назвали конкретний
орган влади, який створює перешкоди для їхньої діяльності.
Підприємства, які взяли участь в опитуванні, описали і своє бачення
державної підтримки бізнесу. Переважна частина опитаних підприємств (60%)
схиляється до думки, що бізнесу необхідна, насамперед, непряма державна
підтримка

(це

покращення

ділового

середовища,

спрощення

системи

адміністрування тощо). 29% респондентів виступили за пряму державну
підтримку, тобто послуги, які надаються безпосередньо бізнесу, такі як
консультації, субсидії та гарантування кредитів. 11% опитаних вважають, що
бізнес не потребує державної підтримки [5]. Серед конкретних інструментів
державної підтримки, опитані підприємства віддають перевагу інструментам
непрямої

державної

підтримки,

таким

як

дерегуляція,

спрощення

адміністрування тощо.
Найбільше опитаних очікує таких заходів з боку держави, як спрощення
податкового адміністрування (77%) та дерегуляції (71%). Слід зазначити, що у
цьому

опитуванні

під

дерегуляцією

розуміється

зменшення

кількості

документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, – тобто таких
документів, з якими безпосередньо працюють підприємці [5].
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Також очікуваним кроком є створення єдиного інформаційного ресурсу, з
якого представники малого та середнього бізнесу могли б отримати інформацію
щодо правила та умови ведення бізнесу, зміни законодавства та інші актуальні
питання у сфері підприємництва. У такому ресурсі зацікавлені 67% учасників
опитування. Майже стільки ж респондентів (65%) очікують зміни формату
роботи податкових служб, наголошуючи на необхідності того, щоб вони мали,
передусім, сервісні функції. А 56% опитаних підприємців вважає за потрібне
перевести адміністративні послуги в електронний формат. Для значної частини
малого та середнього бізнесу важливим інструментом державної підтримки
стало б збільшення доступності кредитів. Деяка частка опитаних висловилася
за інформаційно–навчальну підтримку від держави у сфері розвитку бізнесу [5].
Як свідчать дані опитування, переважна більшість опитаних МСП очікує
пряму чи непряму підтримку з боку держави щодо розвитку бізнесу і лише 14%
опитаних вважають, що їм непотрібна ніяка форма державної підтримки. МСП
переважно дотримуються думки, що держава повинна забезпечити кращі умови
для ведення бізнесу в загальному – тобто, забезпечити непряму державну
підтримку у вигляді дерегуляції, спрощення адміністрування податків та
надання адміністративних послуг, реформи податкових служб.
Таким чином, вітчизняні підприємства потребують побудови моделі
соціальної відповідальності, яка буде адекватною сучасним ціннісним
орієнтаціям суспільства, потребам трудових колективів та економічним
орієнтаціям власників підприємств.
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The impact of labour market to the entrepreneurship development

Strategic entrepreneurship development is impossible without labour force.
Employees – the most important component of the productive forces of the company.
Using personnel in enterprises associated with changes in productivity, growth
which, in turn, improves the company. Without qualified staff any business can not
reach its goal. One important task is to minimize staff costs and maximize profits.
Connections between the situation in the labour market and entrepreneurship can be
described from the view of two main points. First of all the situation on the labour
market, especially connected with unemployment, also this factor is often treated as
negative motivation for entrepreneurial undertakings. In addition labour is one of the
production factors, so paid workers influence entrepreneurship through the possibility
of enterprise growth. Labour force has a decent role in creating positive effect,
innovations and increasing of efficiency. [1]
However nowadays well skilled worker is trying to migrate looking for better
job, salary, accommodations and life improvement opportunities. As a result of
“brain drain” effect it slows the development of science, industry and
entrepreneurship. The impact of migration on development of entrepreneurship factor
has peculiarities about the strength and character of their manifestation and largely
depends on the socio–economic background of individual regions. Thus, the
demographic situation and economic features of the region influence the formation of
the migration behavior of the population, determine its length and direction. For the
origin, formation and functioning business requires certain conditions, including the
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possibility of free movement for its citizens, free choice of employment, legal worker
freedom, the opportunity to dispose of their ability to work. Quality of life, income
and well–being directly related to the situation on the labor market. The processes of
release and reallocation of labor migration through the processes determining the
level of income and expenditure form the structure of the population living within the
region.
The main consequences of the human factor impact in improving the efficiency of
the company are:
 the selection and promotion of personnel;
 employees training and lifelong learning;
 the ability of employees to be flexible;
 readiness to organizational changes;
 improvement of material and moral evaluation of their work.
Along with the above discussed the result for better performance and efficiency
the company is recommended to improve the organization of personnel
management.[2]
Also the main goals for management in improving sustainable development of
entrepreneurship are:
 to attract staff to address issues where their work will used with the greatest impact;
 to create conditions for increasing the production of their work;
 to create human capabilities associated with its skill, education and training,
guidance, development of labor potential, desire for creativity, fulfillment etc.
From this point of view it is recommended to enterprises, particularly for
Ukrainian ones, to invite well–skilled employees for short period as a mentors or
trainers. According to the existing situation in migration sphere well–qualified staff
moves on West. So, now it is of vital importance to make some investments in labour
force.[3]
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When analyzing the relationship between the labour market and entrepreneurship
the problem of human capital should also be mentioned. From the theoretical point of
view, the financial and human capital of an entrepreneur are the factors behind new
company creation. But the ideas and intentions of entrepreneurs shape the initial
strategy of new firms and they are the main factors in its growth.
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ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА РОЗВИТОК
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Негативний вплив на систему забезпечення економічної безпеки України
чинять

інституціональні

деформації,

які

є

якісними

викривленнями

інституційних форм економічної системи. Без урахування різноманітних форм
інституціональних деформацій економічної безпеки неможливо здійснювати
економічний аналіз, приймати ефективні управлінські та законодавчі рішення.
Ігнорування

таких

суперечливих

і

полісистемних

явищ,

якими

є

інституціональні деформації, спричиняє тактичні та стратегічні прорахунки
щодо забезпечення економічної безпеки держави, формою прояву якої може
бути рівень розвитку малого та середнього підприємництва.
Серед форм інституціональних деформацій економіки України виділяють
тіньову економіку, корупцію, рейдерство та непродуктивний відплив капіталу
[1, с. 181]. Саме ці форми інституціональних деформацій економічної безпеки
найбільші за обсягами, соціально–економічними наслідками та реальними
загрозами економічній безпеці підприємництва в Україні.
Тіньова економіка є однією з головних форм вияву інституціональної
деформації економічної безпеки будь–якої країни. Характерними рисами
тіньової економіки є те, що вона має об’єктивний характер, макроекономічну
природу, є реальною загрозою економічній безпеці держави. Саме тому
основний акцент необхідно робити на визначенні порогового (критичного)
значення тіньової економіки, що загрожує національній економічній безпеці.
Таким критичним рівнем визнається розмір у 40 % офіційного ВВП.
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Одним із основних чинників тінізації економіки є наявність корупції як
самостійного самовідтворювального інституту, який деформує нормальні
господарські відносини. Протидія корупції – одна з найактуальніших
соціальних

проблем

сучасності,

розв’язання

якої

для

багатьох

країн

надзвичайно складна і важлива справа. Для України корупція стала чинником,
що реально загрожує якконституційному ладу держави так і її національній
безпеці [2].
Як соціальне явище корупція існує в певних інституціональних рамках, у
яких економічні, політичні, правові, соціальні процеси впливають на неї, а
корупція, своєю чергою, справляє вплив на економіку, політику, право,
суспільну психологію, ідеологію. У країнах, де корупція набуває значного
поширення і суттєво впливає на соціально–економічні процеси, вона із
соціальної аномалії (патології) поступово перетворюється на правило і стає
звичним способом вирішення життєвих проблем, нормою функціонування
влади і способом життя великої частини членів суспільства. Особливою
проблемою для розвитку підприємництва є не стільки побутова корупція
(прийнятний рівень корупції), скільки політична корупція, наслідком якої є
відсутність політичної волі серед суб’єктів управління протидіяти створенню
інституціонального середовища, яке сприяє її розвитку.
Кризові явища в економіці зумовили поляризацію рівня життя, зникнення
моральних норм, які здавалися непорушними, виникнення нових, часом
діаметрально протилежних моральних цінностей і життєвих орієнтирів. Все це
породило виняткову складність криміногенної ситуації в Україні. В умовах
реформування сучасного українського суспільства особливого значення
набувають питання, пов’язані зі зміцненням всієї системи національної безпеки
і, насамперед, її економічної компоненти, зорієнтованої на забезпечення
стабільного розвитку суспільства і держави, їх захищеності від економічних
загроз.
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На жаль, протягом останніх років тільки зростає криміналізація
економічної системи в нашій державі, з’являються нові види злочинів,
пов’язані з недоліками в правовому регулюванні процесів управління,
використанням фінансових ресурсів, відсутністю дієвого державного контролю
над економічними процесами. Однією із загроз економічній безпеці є феномен
рейдерства, який в останні роки набув широкого поширення в Україні.
Численні рейдерські атаки потрясають економіку країни, в результаті чого
відбувається черговий кримінальний переділ власності. По суті, рейдерство
стало одним із видів високоприбуткового бізнесу, де його рентабельність сягає
понад тисячу відсотків [3, с. 3–4].
Основними чинниками рейдерства в Україні є: слабкість правової
системи; недосконалість судової влади; корумпованість органів влади;
відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;
низький

рівень

правової

культури;

правовий

нігілізм

як

суб’єктів

господарювання, так і представників органів влади тощо.
На практиці незаконне привласнення загрожує також і приватній
підприємницькій діяльності, нерухомості, земельним ділянкам чи будь–якій
цінній власності як українських, так і іноземних підприємств а відтак, –
здійснюється істотний негативний вплив на інвестиційний клімат країни, що
перешкоджає припливу прямих іноземних капіталовкладень.
Як відомо, капітал є одним з ключових економічних ресурсів без якого
функціонування жодної сучасної економічної системи неможливе. Це основа
господарського процесу економічних суб’єктів як та мікро–, так і на макрорівні.
Від

обсягу

капіталу,

що

використовується,

напряму

залежить

ефективність функціональної діяльності останніх. Саме тому кожен суб’єкт
суспільно–економічних

відносин

намагається

залучити

якомога більшу

кількість капіталу та убезпечити себе від його відпливу. Відплив капіталу, як
показує практика, призводить до різкого падіння основних результативних
показників функціональної діяльності не тільки відповідних суб’єктів
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господарювання, але й держави в цілому. Під поняттям «відплив капіталу»
необхідно розуміти всі форми переміщення капітальних ресурсів з однієї країни
в іншу, що має на меті раціональніше, з погляду власника, їх використання чи
необхідне для забезпечення процесу господарювання. Цей процес призвів до
суттєвих негативних наслідків для вітчизняної економіки, істотно скоротивши
її ресурсний потенціал та знизивши конкурентоспроможність. Варто зауважити,
що капітал відпливає з України в різних формах, як легально, так і в результаті
різноманітних незаконних операцій, більшість з яких, як показує практика,
пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та через
ухилення від оподаткування. Останнє особливо підтверджується тим, що
капітал з нашої держави «емігрує» переважно до офшорних зон [4].
Узагальнюючи вищенаведене слід зазначити, що сучасний економічний
розвиток країни при відсутності науково обґрунтованої концепції реформ,
національної ідеї та інерції мислення, передбачає цілу низку проблем,
загострення яких висуває на передній план завдання гарантування економічної
безпеки країни в цілому та, зокрема, малого та середнього підприємництва.
Список використаних джерел
1. Буркальцева Д.Д. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети
зміцнення: [монографія] / З.С.Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К.:
Знання України, 2011. – 299 с.
2. Богдан А. Корупція, як і кожна серйозна хвороба, боїться запобіжних заходів /
А.

Богдан

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243780983&cat_id=240273
340
3. Федоров Ю.Рейдерство и корпоративный шантаж / Ю. Федоров: Wolters
Kluwer, 2010. – 480 с.
4. Буркальцева Д. Непродуктивний відтік капіталу як загроза економічній
безпеці України / Д. Буркальцева // Науковий вісник Національного
72

університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2(57). – С.52–
59.

73

Новицький Віталій Андрійович
к.е.н., доцент
Університет Державної фіскальної служби України
ОФШОРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД НЕДОБРОЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
На сучасному етапі розвитку внутрішній ринок України потребує
детального державного контролю у частині дотримання норм доброчесної
конкуренції усіма учасниками ринку. Одним із поширених та небезпечних
методів недоброчесної конкуренції виступає офшоризація.
Офшоризацією

визначаємо

використання

спеціальних

економічнихпереваг, що надають офшорні країни для зменшення податкових
платежів та підвищення прибутковості операцій компаній [1]. Основними
формами офшоризації є податкова та фінансова.
Податкова офшоризація використовується для оптимізації, мінімізації та
ухилення від сплати податків. Це передбачає зміни у схемах торговельних
операцій через додавання офшорного контрагента, який не створює жодної
реальної доданої вартості, а виступає посередником, на рахунках якого
акумулюється прибуток від операцій. Оскільки однією із ключових ознак
офшорів є низький рівень податкового навантаження, в рамках якого прибутки
або не оподатковуються взагалі, або оподатковуються за ставкою до 5% від
суми прибутку, отриманого за межами офшору, компанія, що використовує
податкову офшоризацію акумулює до 100% суми податкових платежів на
офшорних рахунках замість сплати до бюджету країни розміщення.
Фінансова

офшоризація

проявляється

у

використанні

офшорного

фінансового регулювання для уникнення національних фінансових обмежень.
Це досягається за рахунок розвиненої банківської системи, у якій представлені
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усі найбільші світові банки. Водночас, фінансова офшоризація дозволяє
змінювати цільове призначення коштів, підвищувати швидкість обертання
фінансових ресурсів у спекулятивних операціях та проводити цільову
консолідацію фінансових ресурсів у трастах. У результаті, компанії, що
використовують переваги фінансової офшоризації отримують можливість
повернути раніше виведені до офшорів прибутки у вигляді іноземного
інвестування. Також, як приклад використання фінансової офшоризації, є
уникнення українського валютного регулювання, за яким вимагається продаж
значної частини валютного прибутку, через визначення гривні як основної
валюти угоди із офшорним контрагентом.
Відповідно до своєї специфіки (використання офшорного контрагента),
офшоризація може застосовуватись виключно до міжнародних операцій
торгівлі товарами та послугами, однак, практика використання переваг
офшоризації демонструє широкий спектр можливостей для здійснення операцій
на внутрішньому ринку як міжнародних. Як приклад, продаж інформаційного
пакету

(програмне

забезпечення,

фото

та

відеоматеріали

тощо),

що

здійснюється на внутрішньому ринку, може бути здійснене як міжнародна
операція, оскільки право власності на інформаційний продукт може належати
офшорному контрагенту і, відповідно, весь прибуток від операції буде
перераховано на офшорні рахунки.
Оскільки усі операції із офшоризації діяльності потребують наявності
офшорного контрагента, через якого і проходитимуть усі фінансові потоки, це
створює достатні передумови для проведення політики недобросовісної
конкуренції з боку великих міжнародних компаній по відношенню до
національного товаровиробника. Це пов’язано з тим, що великі міжнародні
компанії використовують усі можливості офшоризації за рахунок створення та
підтримки функціонування диференційованої системи офшорних контрагентів,
кожен з яких спеціалізується на окремому виді офшоризації, яка продукує
синергетичний ефект у частині поєднання максимального рівня прибутковості
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із забезпеченням низького рівня ризику визнання операцій офшоризації
незаконними. Тоді як національні компанії, які вийшли на міжнародний ринок,
не мають достатніх фінансових ресурсів для створення системи офшорних
контрагентів, що, відповідно, знижує їх конкурентоздатність.
Водночас, великі національні компанії, які вийшли на міжнародний ринок
і отримали доступ до переваг офшоризації, мають усі важелі для проведення
політики недобросовісної конкуренції по відношенню до малих компаній, які
не мають фінансових можливостей для доступу до переваг офшоризації.
Відповідно, за рахунок переваг офшоризації, на національному ринку
відбувається формування монопольних об’єднань та витіснення малих
компаній із ринку за рахунок прихованого демпінгу, лобіювання інтересів,
отримання контролю над компаніями конкурентів за рахунок інвестування із
офшорних джерел та інших методів, які відносяться до недобросовісної
конкуренції і породжуються за рахунок переваг офшоризації.
Недобросовісна

конкуренція,

яка

породжується

офшоризацією,

призводить до системних негативних явищ в економіці. В першу чергу це
викривлення

структури

ринкової

системи

і

швидке

поширення

монополістичних тенденцій в економіці, які не можуть бути компенсовані з
боку

держави.

Також

офшоризація

спричиняє

скорочення

прибутків

державного бюджету за рахунок скорочення податкових платежів, які
виводяться до офшорів поза системою національного оподаткування. Це
призводить до скорочення соціального сектору економіки, зниження рівня
державної соціальної підтримки і значних соціальних потрясінь, як то криза
довіри до фінансової системи, криза довіри до уряду тощо.
Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що контроль рівня офшоризації
повинен бути одним із ключових завдань урядової політики, оскільки, з одного
боку, скорочення обсягів офшоризації в економіці призведе до наповнення
державного бюджету, а з іншого дозволить зберігати здорову конкуренцію на
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ринку, що є одним із базових елементів соціально–економічного розвитку
країни в умовах ринкової економіки.
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НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сьогодні ми все частіше почали використовувати термін «соціальне
підприємництво». Існує багато визначень соціального підприємництва, але
варто зазначити, що надзвичайно важливо правильно визначити дану
категорію, показати її глибокий зміст. Оскільки сила підприємництва полягає в
трансформації

суспільства

з

існуючого

економічного,

технологічного,

соціального, політичного рівнів, які не відповідають потребам населення, та
створенні кращих можливостей для кожного. Соціальне підприємництво – це
високо спеціалізована господарська діяльність, яка формується незалежними
особами, що представляють свої власні інтереси. Підприємництво стає
соціальним завдяки розвитку індивідуальної активності в сфері прав людини.
Наукова проблема полягає в тому, що ми сьогодні не бачимо різниці між
підприємництвом і соціальним підприємництвом. Світ і досі страждає від
економічного спаду. Тому актуальним завданням є науковий аналіз сфери
соціального підприємництва.
Перед

тим,

як

розглядати

наукове

визначення

соціального

підприємництва, потрібно згадати універсальне наукове тлумачення терміну
«підприємництво». Так, австрійсько–американський вчений Йозеф Шумпетер у
своїй праці «Теорія економічного розвитку» (у 1912 році вперше опубліковано
на німецькій мові в Лейпцігу, а у 1934 – на англійській мові в Гарвардському
Університеті,

США)

заклав

фундамент

сучасної

теорії

сучасного

підприємництва. Науковець описав підприємця як соціального агента в
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економічній системі, який створює «нові комбінації» землі, капіталу та праці, а
також підприємницький прибуток. Згідно ідей Й. Шумпетера підприємець
змінює економіку за рахунок інновацій, що сприяють розвитку на більш
високому технологічному рівні.
Важлива особливість теорії Й. Шумпетера полягає в головній ролі
«адаптаторів», тобто нових чи вже існуючих підприємців, які змінюють
виробництво

відповідно

до

нових

способів

і

методів.

Так

виникає

підприємницький прибуток, тому що з’являються послідовники «адаптаторів».
А це є свідченням, що даний вид підприємництва є успішним.
Також, на думку Й. Шумпетера, підприємець розпоряджається капіталом,
але він не завжди є його власником, оскільки може взяти кредит. Добре ім’я та
репутація підприємця є головними. У випадку, якщо підприємство зазнає
збитків, то втрачається не капітал, але добре ім’я.
Інновації – нові комбінації землі та праці, які, зазвичай, потребують
мінімальних капітальних інвестицій. Коли підприємець запускає новий продукт
на ринок, то подальше розповсюдження буде підтримане оборотом [1].
Проаналізувавши категорію «підприємництво», перейдемо до соціального
підприємництва. Вперше науковий підхід до даного поняття був описаний в
1998

році

американцем Грегорі Дізом, директором Центру розвитку

соціального підприємництва Дюкського університету.
Вчений визначає соціальне підприємництво через погляди французького
економіста Жан–Батіста Сея (XVIII століття) та Йозефа Шумпетера. А саме:
підприємництво завжди існує на ринку. Коли ринок не може платити за товари
та послуги, то потрібна благочинність. Соціальне підприємництво Г. Діз
пояснює через дії соціальних підприємців, які діють як агенти змін в
соціальному секторі. Тому він виділив п’ять характерних рис соціального
підприємця:
1.

Дотримання місії створення та підтримання соціальних благ.

2.

Використання нових технологій для реалізації проекту.
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3.

Здійснення безперервного процесу інновацій.

4.

Рішучість дій незалежно від наявності ресурсів.

5.

Висока відповідальність підприємця за результат своєї діяльності

[2, c. 4].
Соціальні підприємці відрізняються від простих підприємців за Г. Дізом
багато в чому. Ключова різниця – це те, що соціальний підприємець має чітку
соціальну місію в своїй свідомості. Головна задача полягає в тому, щоб зробити
світ кращим для життя. Це впливає на те, як соціальні підприємці вимірюють
свої успіхи та як вибудовують роботу підприємств.
Ще одне цікаве наукове тлумачення соціального підприємництва
запропоноване норвежцем Яном–Урбаном Сандалом, який за основу також взяв
наукові погляди Ж.–Б. Сея та Й. Шумпетера щодо розвитку підприємництва.
На початку ХХІ століття в Скандинавських країнах не було наукових
праць, які б розглядали та досліджували соціальне підприємництво. Проте в
2004 році Я.–У. Сандал опублікував свою працю «Соціальне підприємництво».
Однією з головних причин написання даної наукової праці було поінформувати
Скандинавських науковців, підприємців, політиків і всіх зацікавлених осіб про
соціальне підприємництво.
Я.–У. Сандал визначає соціальне підприємництво як спеціальну форму
менеджменту, ціллю якої є управління виробничою функцією (ресурсами,
працею, капіталом) таким чином, щоб гарантовано збільшити цінність для всіх
її учасників [3].
Це визначення показує нам глибоку сутність підприємницької діяльності,
яка має на меті досягнення як економічної, так і соціальної цінності.
Після публікації книги «Соціальний підприємець – агент змін» в 2007
році значення соціального підприємництва було доповнене тим, що ця
діяльність не включає аутсорсинг, приватизацію державних підприємств,
можливість виникнення конкуренції, волонтерську роботу, благодійність,
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допомогу малозахищеним групам населення заради соціально–політичних чи
приватних цілей [4].
Варто зазначити, що Я.–У. Сандал запропонував Піраміду соціального
підприємця. Вона включає в себе різних учасників у сфері соціального
підприємництва. Підприємців можна об’єднати в п’ять груп (від верху і
донизу):
- Бізнес–підприємці,
- Лідируючі соціальні підприємці,
- Соціальні бізнес–підприємці,
- Адаптатори та агенти змін,
- Благодійники.
Бізнес–підприємці представлені у відповідності з теоріями Ж.–Б. Сея та
Й. Шумпетера, що означає: їхня активність будується на інноваціях і створенні
підприємницького прибутку. Вони можуть функціонувати у будь–якому секторі
економіки, а не лише в соціальному.
Лідируючі соціальні підприємці мають такі ж характеристики як бізнес–
підприємці, але їхня діяльність обмежена соціальним сектором.
Соціальні бізнес–підприємці започатковують новий або традиційний
бізнес на новому ринку в соціальному секторі.
Адаптатори – це класичні послідовники бізнес–підприємців в кожному
секторі економіки.
У той час, як адаптатори наслідують бізнес–підприємців, агенти змін є
послідовниками лідируючих соціальних підприємців в соціальному секторі.
Благодійники – це особи з ресурсами, які прагнуть реалізувати інновації
на місцевому (локальному) рівні. Їхня ціль – сприяти змінам, тому вони
використовують свій особистий час, кошти, вміння та зв’язки.
Якщо підприємець може знайти своє місце у цій піраміді, то це означає,
що він (вона) сприяють процесу демократизації за рахунок прямої участі в
прийнятті рішень [5, c. 33].
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Таким чином науковий підхід до розвитку соціального підприємництва
важливий з точки зору правильного та коректного розуміння категоріального
апарату. Адже це основа, яка дає можливість подальшому дослідженню явищ і
процесів у цій сфері. Інновації та підприємництво формують соціальне
підприємництво

за

рахунок

поглиблення

демократичних

знань

та

розповсюдження незалежної об’єктивної інформації, оскільки багатьох людей
надихають загальноцивілізаційні цінності на створення нових продуктів і
послуг з вагомою соціальною цінністю.
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ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
Підприємницька діяльність передбачає досягнення різних цілей. Окрім
основної мети, а саме отримання прибутку, підприємцями керують різні, часто
неусвідомлені мотиви. Досягнення високого соціального становища, прагнення
впливати на розвиток суспільства, бажання завоювати репутацію та залишити
пам’ять про себе, задоволення від процесу конкурентної боротьби та
заробляння грошей, прагнення змінити та вдосконалити суспільне життя – це
все прояви самореалізації підприємця, які можуть набувати як позитивного, так
і негативного характеру.
Підприємницька

діяльність

часто

виходить

за

межі

традиційно

встановлених параметрів, вона спрямована на пошуки нового, нестандартного,
а це при свавільному підході може принести більше шкоди, ніж користі не
тільки суспільству, але й самому підприємцю. Тому підприємницька діяльність
повинна бути тісно пов’язана з етичними нормами, регулюватися ними [1, с.
231].
Поділ підприємницького світогляду на типи є досить умовним, він
грунтується на дослідженні вчинків та дій підприємців. При цьому часто
внутрішні мотиви їхньої діяльності залишаються прихованими для суспільства.
Наприклад, підприємець може займатися благодійництвом з дуже різних
причин. Мотивами для допомоги іншим можуть бути самореклама для
підвищення обсягів продажу, марнославство, отримання податкових пільг,
проте часто підприємцями керує прагнення допомогти людям, бажання змінити
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на краще життя суспільства. Треба зазначити, що результати підприємницької
діяльності найчастіше є амбівалентними, тобто приводять як до позитивних,
так і до негативних наслідків, і не завжди залежать від світогляду та етики
підприємця. Є речі, які перебувають поза впливом індивіда. Наприклад,
найбільш егоїстичний та байдужий до проблем суспільства підприємець
мимоволі приносить користь своєю діяльністю, зокрема створює робочі місця,
розвиває виробництво, інвестує кошти у розвиток економіки. Водночас навіть
діяльність соціально відповідального підприємця може призводити до
забруднення довкілля, оскільки в сучасних умовах результатом переважної
більшості виробничих процесів є екологічні проблеми.
Умовно підприємницький світогляд можна поділити на два типи –
матеріалістично–меркантильний та ідеалістичний. Це два багато в чому
антагоністичні, “крайні” світогляди, між якими є багато проміжних типів.
Віднести конкретну особу до того чи іншого світоглядного типу можна лише
керуючись дослідженням її дій. Проте це не завжди варто робити, оскільки
внутрішні мотиви, обставини та майбутні наслідки діяльності підприємця
залишаються прихованими від стороннього спостерігача.
Матеріалістично–меркантильний світогляд має ряд ознак, зокрема:
прагнення отримати прибуток будь–якими методами, вузькість мислення та
поверхневе сприйняття світу, меценатство виключно для отримання вигоди.
Саме по собі бажання отримати прибуток є цілком виправданим з економічної
точки зору, оскільки прибуток є основою розвитку ринкової економіки. Проте
прагнення прибутку не повинно перетворюватись на ірраціональне бажання
індивіда. Подекуди підприємці, які цілком прагматично та раціонально
сприймають життя, надають грошам і матеріальним цінностям мало не
сакрального значення. Носіями такого типу кругозору є підприємці, які
займаються виробництвом і реалізацією антиблаг, варварським знищенням
довкілля і культурних пам’яток для будівництва різних об’єктів, порушенням
трудового та екологічного законодавства тощо. Цей тип людей описаний в
84

класичній літературі. Саме такі особи сформували хижацький образ капіталіста,
який часто критикували і яким спекулювали деякі прихильники соціалістичної
моделі економіки. Проте навіть така підприємницька діяльність приводить не
лише до негативних наслідків. Мимоволі такі підприємці допомагають
суспільству і водночас шкодять йому. Як правило, для підприємців цього типу
характерні такі якості як наполегливість, агресивність, азартність, вміння і
бажання боротися з конкурентами, байдужість до почуттів працівників.
Основною метою їхньої діяльності не завжди є матеріальні блага та високий
рівень добробуту, їхніми цілями можуть бути самоствердження, перемога у
конкурентній боротьбі, усвідомлення своєї сили та зверхності над іншими.
Для підприємців з ідеалістичним світоглядом також характерне бажання
отримати прибуток, проте він виступає не метою, а засобом для реалізації
внутрішніх прагнень особи. Наприклад, соціальних проектів, відновлення
економічного та культурного потенціалу країни, розвитку науки й технологій
тощо. Представники ідеалістичного кругозору враховують інтереси покупців,
робітників, держави. Як правило, вони відчувають себе частиною суспільства,
інколи сприймають підприємництво як служіння іншим людям. Проте і їхня
діяльність не позбавлена негативних проявів. Як зазначалося раніше, сучасне
виробництво за деякими винятками приносить більшу чи меншу шкоду
довкіллю.

Навіть

ті

підприємці,

які

прагнуть

дотримуватися

норм

законодавства та етики, створюють продукцію, яка згодом може стати
джерелом забруднення природного середовища або причиною зменшення
вичерпних природних ресурсів.
Цінності підприємців можуть бути дуже різними, при цьому результати
їхньої діяльності залежать не лише від їхнього світогляду, але й від змін у
соціально–економічній сфері.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ
Соціальне підприємництво бере свій початок від приватного бізнесу і
орієнтовано на отримання прибутку. При цьому на відміну від приватного
бізнесу, де основною метою є максимізація прибутку, соціальні підприємства
основну частину прибутку використовують на розширення власної діяльності,
на розширення об’єктів соціальної інфраструктури, для вирішення соціальних
задач і досягнення екологічних цілей.
Протягом багатьох років соціальні підприємства відіграють важливу роль
у місцевій економіці в усьому світі. Ці підприємства використовують
інноваційні та творчі методи вирішення соціальних проблем, надання допомоги
бідним і соціально незахищеним верствам населення. Вони об’єднують спільні
зусилля різних людей у вирішенні соціальних питань, які раніше взагалі не
вирішувались, або ж їхнє вирішення було малоефективним. Соціальні інновації
пропонують нові види комерційної діяльності, які сприяють позитивним
перетворенням суспільного життя.
Отже, соціальне підприємництвоє каталізатором зміні перетворень у
суспільстві. Всезростаючий інтерес до соціального підприємництва зумовлений
тим, що соціальні підприємства орієнтовані на ті види діяльності, які є
неохопленими ні ринковою економікою, ні державними інститутами.
Соціальне підприємництво у розвинених краінах представлене майже в
усіх

галузях

економіки

як,

наприклад,

охорона

здоров’я,соціальний

захист,роздрібна торгівля тощо. При цьому, основними сферами діяльності та
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напрямами соціального підприємництва є наступні:
1) допомога соціально незахищеним категоріям населення (інвалідам, особам,
що тривалий час є безробітними, безпритульним, особам, що позбавилися
алкогольноі і наркотичноі залежності тощо), насамперед, працевлаштування та
реабілітація. Прикладом може слугувати підприємство «Оселя» (м. Львів) —
неприбуткова громадська організація, яка підтримує бездомних та створила
спільноту, де вони разом живуть і працюють;
2) залучення населення до підприємницькоі діяльності шляхом надання
фінансовоі допомоги соціально незахищеним верствам (приклад – діяльність
Grameen bankз мікрокредитування);
3) реалізація проектів екологічноі спрямованості, зокрема це підприємства, що
виготовляють нову продукцію, переробляючи відходи і позитивно впливаючи
на стан навколишнього середовища. Прикладом може бути організація
«Concerve» (Індія), яка виробляє широкии набір продукціі з пластикових
відходів, розв’язуючи одразу дві проблеми великого міста — перероблення
сміття і зубожіння населення;
4) виробництво і продаж продукціі для соціально незахищених груп населення
за пільговими цінами. Прикладом є «Інститут здоров’я одного світу»,
щовиробляє ліки для бідного населення краін, що розвиваються;
5) протидія криміналізації суспільства (приклад – Emergence, Франція,
спортивна організація молоді).
Вплив соціального підприємництва на суспільство проявляється, в першу
чергу, у наступному:
– сприяє розвитку соціальних послуг, необхідних суспільству, але які
залишаються

поза

увагою

звичайного

бізнесу,

тим

самим

сприяючи

ефективному удосконаленню сфери суспільних послуг та формуючи нові
підходи у їх наданні,
– пом’якщує соціальну напруженість, що спричинена соціально–
економічним розшаруванням, шляхом включення соціально уразливих верств
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населення в економічну діяльність, а також підвищуються вимоги до
корпоративної відповідальності юридичних осіб,
– підвищує економічну ефективність шляхом використання ресурсів, що
не використовувалися раніше, а також через використання нових комбінаціи
наявних ресурсів,
– знижує навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних
проблем,
– сприяє розвитку економіки і суспільства, пропонуючи можливості для
створення робочих місць і нових форм підприємництва та заинятості,
покращення технологічного рівня підприємств.
Одним з лідерів розвитку соціального підприємництва є Великобританія.
Так, за даними Звіту щодо стану соціального підприємництва за 2015 рік,
соціальне

підприємництво

у

Великобританії

стрімко

розвивається

і

дослідження показує, що половина (49%) всіх соціальних підприємств були
створені не більше 5 років тому, 35% соціальних підприємств були створені три
роки тому або навіть менше. Ці показники більше ніж втричі перевищують
частку стартапів в малому та середньому бізнесі за відповідний період. З точки
зору формування нового бізнесу у Великобританії, соціальне підприємство –
центр найбільшої активності [1].
Цей сектор економіки є різноманітним, інноваційним та більша половина
соціальних підприємств збільшила свій оборот протягом останнього року, а
також залучила 83% нових клієнтів. У Великобританії налічується близько 70
тисяч соціальних підприємств, на цих підприємствах зайнято близько двох
мільйона чоловікі внесок соціальних підприємств у економіку сягає близько 24
млрд англійських фунтів [2]. Ці дані свідчать про стрімкий розвиток
соціального підприємництва та його привабливість серед суспільства, а також
про те, щосоціальне підприємсництво відіграє ключову роль в досягненні
важливих цілей суспільного та економічного розвитку.
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Явище соціального підприємництва є доволі молодим для українського
суспільства, тому як серед підприємців так і серед пересічних громадян
відсутня сформована позиція щодо сутності, ролі і значення соціального
підприємництва та його місця як в економіці країни, так і в житті суспільства.
Основною причиною цього є низька інформованість громадян про соціальне
підприємництво, його можливості та результати діяльності. Питання про
інформованість суспільства, органів влади та представників бізнесу щодо
сутності та діяльність соціальних підприємств України стоїть доволі гостро.
Виходячиз досвіду інших країн світу, саме соціальне підприємництво стає
тим ключовим фактором, що допомагає ефективно залучати невикористовувані
раніше ресурси та одночасно вирішувати цілий ряд як соціальних так і
екологічних проблем, що, в свою чергу, позитивно впливає на ефективність
економіки в цілому.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЛЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В сучасних умовах забезпечення зростання фактора інноваційності
економіки, як “набутої” переваги конкурентоспроможності національної
економіки, вимагає залучення значних фінансових і організаційних ресурсів, а
також глобальних інституційних та структурних змін в державі. Причому таке
зростання повинно відбуватися на всіх рівнях ієрархії управління економікою, у
тому числі як на рівні підприємств, як ключової ланки національної
інноваційної системи, так і на рівні органів публічного управління.
Основні позиції в інноваційній системі займає підприємство, яке формує
попит на інноваційну продукцію, перетворює знання в інноваційний капітал. В
реалізації інноваційного потенціалу національної економікивизначальну роль
відіграють саме малі та середні підприємства. Перевага малих і середніх
підприємств (МСП) перед великими полягає у наступному:
– інновації передбачають швидкий характер запровадження нововведень,
що найкраще вдається саме з урахуванням мобільності МСП;
– масштаб фінансових потреб у МСП менший і їм легше знайти джерела
фінансування, у тому числі приватного;
– як свідчить практика, період життя кластерів, сформованих із
залученням МСП, значно більший, ніж створених на базі існуючих
підприємств;
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– виникнення великої кількості підприємств посилює конкуренцію, що, в
свою чергу, є додатковим стимулом запровадження інновацій;
–

новостворені

підприємства

збільшують

зайнятість,

зменшують

соціальну напругу, що сприяє прискоренню реформування соціально–
економічної системи.
Таким чином, малі і середні форми підприємництва є одним з ефективних
напрямів активізації інноваційної діяльності, так як вони створюють у 2,5 рази
більше винаходів на одиницю витрат порівняно з великими підприємствами.
Однією з причин низького рівня інноваційності економіки України є
домінування великих підприємств так званих «старопромислових» галузей.
Нині використовується незначна частка науково–технічного потенціалу
держави, що обумовлено фактичною відсутністю фінансування інноваційних
проектів, низьким рівнем правової охорони об’єктів інтелектуальної власності,
нестачею коштів у підприємств на одержання зарубіжних патентів, відсутністю
сучасних маркетингових досліджень міжнародного ринку технологій.
У той же час, в Україні зменшення кількості інноваційно активних
підприємств, обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості освоєних
інноваційних видів продукції, поєднується з позитивною динамікою кількості
поданих заявок на видачу патентів, що свідчить про наявність інтелектуального
потенціалу, хоча і недостатню його реалізацію.
У розвинених країнах, де частка інноваційних підприємств досягає 70 %,
виробництво і експорт наукоємної продукції забезпечує до 80–90 % приросту
ВВП. Головною причиною відставання нашої країни за цими показниками є
суперечлива

інноваційна

політика,

несприятливий

інвестиційний

та

інноваційний клімат. Продовжується практика призупинення дії окремих
статей законів, які стосуються фінансування інноваційної діяльності, прийняття
нових законодавчих актів і нормативно–розпорядчих документів без належного
аналізу і оцінки виконання попередніх.
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Саме тому органи публічного управління через інноваційну діяльність
мають забезпечити створення сприятливого середовища для підприємництва.
Публічне

управління

в

класичному

розумінні

визначається

як

впливсуб’єкта управління (що володіє публічною владою) на об’єкт –
суспільство (суспільні процеси, відносини) відповідно до покладених на нього
суспільнозначущих функцій і повноважень. Тобто публічне управління виникає
як результат певного суспільного договору між державою і суспільством, коли
владними повноваженнями наділяються відповідні органи і посадові особи.
Суб’єктом і одночасно об’єктом публічного управління є громадянське
суспільство, недержавні організації (різні самоврядні структури (громадські
організації, об’єднання) та їхні органи), органи державної влади.
Безпосередньо управлінською ланкою суб’єктів управління є органи
публічного управління: інституції, обрані шляхом прямих виборів, та їх
виконавчі структури; посадові та службові особи, обрані шляхом прямих
виборів; посадові та службові особи, призначені інституціями, та їх виконавчі
структури.
Активна участь громадян у процесах державотворення гарантує їх
успішність. Особливо цінним для держави є її співробітництво з бізнес–
спільнотою, – найбільш талановитим, цілеспрямованим та продуктивним з
точки зору ідей прошарком суспільства. Йдеться не лише про те, що саме
підприємці, випробуючи ті чи інші регуляторні норми господарського
законодавства, – найкраще відчувають проблематику та швидко пропонують
ефективні зміни.
Питання системної співпраці бізнесу і влади важливе насамперед тому,
що історично бізнес–кола в усіх провідних країнах є основою розвиненого
громадянського суспільства, так як здатні через свої громадські формування
примусити «державну машину» дотримуватися прийнятих нею ж правил і
норм. Це особливо актуально у зв’язку з тим, що в Україні має місце високий
рівень корумпованості вітчизняної бюрократії.
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Право громадськості представляти свої інтереси в державних органах
існує в Україні з 1992 року, із вступом в дію Закону України «Про об'єднання
громадян» (зокрема, ст. 20). З 1996 року в Україні діють прямі конституційні
норми, які забезпечують громадськості право приймати участь у прийнятті
органами влади рішень, які стосуються їх інтересів (зокрема ст. 5, ст. 36 та ст.
38 Конституції України).
У 2001 році можливості впливу бізнесової частини громадськості на
прийняття державою рішень, пов’язаних із веденням підприємницької
діяльності, посилились завдяки повноваженням роботодавців. Так, крім
внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування,
крім проведення експертизи проектів нормативно–правових актів, визначених
ст.ст. 15, 24 Закону України «Про організації роботодавців», організації
роботодавців та їх об'єднань приймають безпосередню участь у ведені
колективних переговорів і укладенні угод на відповідному рівні, в тому числі, і
на державному (ст. 16 Закону України «Про організації роботодавців»).
Крім зазначених вище можливостей, підприємства відповідно до ст. 120
Господарського кодексу України мають право об’єднуватись в асоціації, які за
рішенням учасників можуть бути уповноважені представляти їх інтереси у
відносинах з органами влади. Таким чином, вже тривалий час на законодавчому
рівні передбачені можливості участі бізнесу у формуванні державної політики,
але, нажаль, ці можливості не реалізовувались належним чином. Адже брати
участь у прийнятті рішень громадськість може ефективно виключно при
наявності доброї волі до цього державних органів, які приймають такі рішення.
З 2004 року при органах виконавчої влади створюються Громадські ради,
які інформують органи виконавчої влади про громадянську позицію стосовно
вирішення тих чи інших проблем. Зокрема, при Кабінеті Міністрів України
створювалися консультативно–дорадчі органи із спеціалізацією – Рада
національних асоціацій товаровиробників, Рада імпортерів, Рада з питань
зовнішньоекономічної діяльності, Рада підприємців. У відповідності до
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напрямків роботи, ці ради забезпечували висвітлення проблем бізнесу та
спільне напрацювання шляхів їх вирішення до 2007 року.
В подальшому впродовж багатьох років реалізацією взаємодії влади та
підприємницької спільноти був такий орган як Держкомпідприємництво, який
виступав по суті Уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань формування та реалізації державної політики щодо розвитку та
підтримки підприємництва. З часом ця інституція еволюціонувала у Державний
комітет України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а
з грудня 2014 року (Постанова КМУ №724) в результаті реорганізації щляхом
перетворення було створено Державну регуляторну службу України.
Таким чином, в Україні в свій час було розпочато перехід від ідеології
протистояння до партнерських стосунків на основі взаємної вигоди, що
дозволило створити нову якість економічної політики держави: підвищити її
дієвість, зменшити втрати, забезпечити виконання якісно нових завдань. Нині
актуальним напрямком взаємодії держави і бізнесу залишається соціальне
партнерство, в якому, крім влади і бізнесу, приймає участь і сторона, що
представляє інтереси працівників.
Політика високорозвинених країн (наприклад, Англії, Німеччини,
Фінляндії) спрямована на створення сприятливого середовища для науково–
технологічного розвитку та важлива роль у такому процесі надається державі.
Роль держави полягає у генеруванні системи правил функціонування суб’єктів
науково–технологічного ринку та контролі дотримання їх виконання через
формування сприятливого середовища та інноваційної інфраструктури.
Важливим

елементом

європейської

інноваційної

системи

є

інфраструктура, яка налічує понад 1,5 тисячі різноманітних інноваційних
центрів, у тому числі більше 260 науково–технологічних парків. Вагоме місце в
інноваційній політиці ЄС надається створенню мережі інноваційних регіонів,
метою якої є розробка та обмін досвідом щодо інноваційної стратегії та
локальної мережі центрів з поширення інновацій.
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Вивчення

європейського

досвіду

дозволяє

виокремити

серед

різноманітних сучасних форм інноваційних структур в країнах ЄС Інноваційні
координаційні

центри

(центри

трансферу

технологій)

–

Innovation Relay Centre (IRC), які забезпечують ефективну комунікацію у сфері
трансферу нових знань та технологій не лише між національними суб’єктами
ринку інновацій, але й поза межами країни, формуючи мережеву структуру
наднаціонального

характеру.

Останнє

має

важливе

значення

як

для

налагоджування міжрегіональних зв’язків у сфері науково–технологічного та
інноваційного співробітництва, так і у контексті поглиблення інтеграції у
Європейський дослідницький простір.
Виходячи з досвіду розвинених країн можна зробити висновок, що в
Україні установи з підтримки інноваційного підприємництва, незалежно від їх
назви та організаційної форми, повинні виконувати наступні функції:
забезпечення науково–технічної співпраці вітчизняних МСП з європейськими
партнерами; проведення технологічного аудиту; налагодження трансферу
технологій від науково–дослідницьких установ до МСП; співпраця з місцевими
органами влади у сфері розповсюдження інновацій; організація навчання
підприємців,

дослідження

інноваційного

потенціалу

регіону,

надання

інформаційних, консультаційних, фінансових і освітніх послуг, співпраця з
організаціями підтримки бізнесу та експертами у сфері інновацій.
Для України з огляду на перспективи інтеграції у ЄС та участі у
європейському дослідницькому просторі доцільним є вивчення та адаптація
досвіду європейських країн, зокрема тих, де розвиток інноваційного
підприємництва відбувається в умовах обмежених фінансових ресурсів та за
наявності істотного науково–технічного потенціалу.
Таким чином, в умовах нерозвиненості інноваційної інфраструктури в
Україні, важливим є сприяння інноваційному підприємництву на регіональному
рівні за посередництвом структур, до функцій яких повинні входити: підтримка
інноваційного підприємництва у вищих навчальних закладах та наукових
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установах, юридичний супровід та часткове фінансування у процесі подання
заявки на отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної
власності; сприяння залученню коштів Європейського фонду регіонального
розвитку вітчизняними інноваційними підприємствами.
Досвід провідних європейських країн доводить, що розвиток наукового та
технологічного потенціалу залежить від інституційних факторів. Інституційні
системи розвинутих країн утворили розгалужені структури та механізми їх
підтримки, які забезпечують відносно низькі трансакційні витрати у ринковому
середовищі. З огляду на це, важлива роль у створенні сприятливого
інституційного середовища для активізації інноваційної діяльності малих і
середніх підприємств в Україні належить саме державним інституціям.
Таким чином, через систему публічного управління відбувається
взаємодія між суспільством країни та державою як системою відносин,
спрямованих на реалізацію цінностей суспільства, досягнення цілей публічної
політики, а також створення конкурентоспроможної держави, визначальними
характеристиками якої є верховенство права і розвинена правова культура,
збалансована представницька демократія, сильне самоврядування, якісний
державний менеджмент. При цьому публічне управління має ґрунтуватися на
основоположних

цінностях

розвитку

громадянського

суспільства,

забезпечувати максимальне включення громадян, і зокрема, підприємців, до
управління суспільством і державою для досягнення чітко визначених цілей
прогресу, з метою розв’язання соціальних, економічних і політичних
суперечностей у суспільстві. Розбудова розгалуженої та ефективної системи
інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в Україні сприятиме
налагодженню цивілізованих відносин у цій сфері, розвитку ринку інноваційної
продукції та забезпечить конкурентоспроможність країни на світовому ринку.
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Халковський Олександр Миколайович
викладач кафедри економіки підприємства
Чернігівської філії ПВНЗ «Європейський університет»
ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВІЙСЬКОГО
КОНФЛІКТУ
Одним із найскладніших завдань економіки та управління національним
господарством на сучасному історичному етапі його функціонування в умовах
суттєвого нарощення суспільно–політичних та військово–економічних загроз і
ризиків українському державотворенню є стимулювання процесів детінізації
національної економіки у контексті підвищення рівня економічної безпеки
України та її вступу до Європейського Союзу. Тінізація економічних відносин є
однією

з

найбільш

істотних

перешкод

щодо

забезпечення

стійкого

економічного розвитку, підвищення добробуту, рівня і якості життя населення
та зміцнення національної безпеки держави [1]. Глобалізація тіньових
соціально–економічних відносин, приховування фінансових результатів від
оподаткування та використання їх у корисливих особистих і групових інтересах
впливають

на

поглиблення

економічної

кризи,

зростання

корупції,

криміногенного потенціалу та обґрунтовують потребу пошуку шляхів
детінізації національної економіки.
Дестабілізація фінансово–економічних відносин, посилення панічних
настроів суб’єктів господарювання та підвищення адміністративного тиску на
бізнес, віиськовии конфлікт на Донбасі та анексія Криму призвели до
рекордного за останні п’ять років рівня тіньовоі економіки в Украіні: у 2014 р.
– 42 % від обсягу офіціиного ВВП, що на 4 % більше, ніж у 2013 р. У 2015 р.
тіньова економіка в Украіні, за різними оцінками, становила від 25 до 58 %
ВВП. За розрахунками всесвітньо відомого австріиського експерта, професора
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економіки Ф. Шнаидера, середніи рівень тіньовоі економіки 28 краін ЄС
становить 18,3 %, у тои час як иого оцінка для Украіни коливається в діапазоні
46–53 %. Станом на 2015 рік за офіційними оцінками Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України, рівень тіньової економіки в країні
становить 47 % від валового внутрішнього продукту, проте за оцінками
Світового банку, цей показник сягає позначки у 60 % від ВВП. Але у будь–
якому випадку, такі показники рівня тінізації свідчать про функціонування у
країні відтворювальної системи тіньових економічних відносин, що загрожують
національній безпеці країни, оскільки максимально прийнятними вважається
рівень тіньової економіки у 30 % від ВВП.
Якщо оцінювати цей обсяг на основі зіставлення статистичних даних по
доходам населення і роздрібному товарообігу, рівень тіньових доходів
домогосподарств може сягати 40–45 %. Орієнтовні втрати бюджету оцінюються
на рівні понад 46 млрд. гривень, а недоотримані соціальні внески складають
більш ніж 97 млрд. гривень на рік. Відтак, узагальнюючи вищенаведені оцінки,
наведемо інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від
обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у %
до відповідного періоду попереднього року) (табл. 1).
Таблиця 1
Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні, %
Період

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Рівень тіньової економіки, % до
ВВП
38
34
34
35
43
40

Зміна обсягу реального ВВП України, % до
відповідного періоду попереднього року
4,1
5,5
0,2
0,0
– 6,6
– 9,9

Джерело: за даними Держстату, розрахунків Мінекономрозвитку та основі
Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки
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Проте варто зауважити, що кожен метод розрахунку рівня тіньової
економіки охоплює певну сферу національної економіки (з відповідно різною
часткою в ній нелегального сектору). Тому лише інтегральний показник рівня
тіньової

економіки

є

комплексним

індикатором,

що

повною

мірою

характеризує таке явище, як тіньова економіка.
Таблиця 2
Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами, % від обсягу
офіційного ВВП
Період

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Рівень
тіньової
економіки,
% до ВВП
38
34
34
35
43
40

Зміна обсягу
реального ВВП
України, % до
відпов. періоду
поперед. року
4,1
5,5
0,2
0,0
– 6,6
– 9,9

Монетар–
ний

30
26
24
23
33
30

Розрахунок за методами
Електрич–
Витрати
ний
населення–
роздрібний
товарообіг
37
44
29
48
29
46
30
51
38
58
36
56

Збитковості
підприємств

30
25
27
27
35
26

Джерело: за даними розрахунків Мінекономрозвитку
Надзвичайно важливим є оцінка рівня тіньової економіки за видами
економічної діяльності, що відповідно наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності,
% від офіційного обсягу ВДВ відповідного виду економічної діяльності
Рівень тіньової економіки, % до ВВП
Зміна обсягу реального ВВП України, % до
відповідного періоду попереднього року
Види економічної діяльності
Добувна промисловість
Фінансова та страхова діяльність
Операції з нерухомим майном
Переробна промисловість
Транспорт,
складське
господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
Будівництво
Гуртова та роздрібна торгівля
Сільське, лісове та рибне господарство

1 кв. 2015 року
46
– 17,0

1 кв. 2016 року
41
– 0,1

66
66
60
61
57

60
58
55
52
46

55
46
9

42
34
10
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Джерело: розрахунки Мінекономрозвитку (без врахування ТОТ АР Крим та
частини зони АТО)
Віиськовии конфлікт на Донбасі та анексія Криму, дестабілізація
фінансових

відносин

в

Украіні,

пов’язана

зі

зростанням

збитковості

виробництва та різким падінням курсу національноі валюти, посилення
панічних настроів суб’єктів господарювання та підвищення адміністративного
тиску на бізнес призвели до рекордного (за останні роки) рівня тіньовоі
економіки. Л. Попова серед основних чинників посилення тіньових процесів в
Украіні відзначає [2]:
1) макроекономічну нестабільність та соціально–політичну напругу у
суспільстві, що пов’язано з погіршенням очікувань суб’єктів господарювання;
2) панічні настроі серед населення, що призвело до ажіотажного попиту
на валютному ринку, прискорення інфляціиних та девальваціиних процесів,
відплив депозитних ресурсів з банківського сектора;
3) виникнення непідконтрольних владі територіи, що збільшило кількість
економічних правопорушень у цих регіонах;
4) штучні обмеження на украінські товари з боку Росіиськоі Федераціі,
що посилені відсутністю контролю на значному відрізку украі нсько–
росіиського кордону. Це дозволило організувати нелегальне переміщення
товарів через державнии кордон;
5) різке зростання збитковості підприємств, що пов’язане з переміщенням
суб’єктів господарювання у тіньовии сектор для забезпечення можливості
подальшого виживання бізнесу.
В силу розвитку військового конфлікту, у відповідних регіонах на сході
краіни спостерігається руинація значноі частини виробничоі та транспортноі
інфраструктури; втрата вітчизняними підприємствами економічних позиціи на
зовнішніх та внутрішньому ринках через розрив виробничих зв’язків;простоі
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виробництва внаслідок порушення традиціиних логістичних схем; значне
подорожчання собівартості виробництва через девальвацію національноі
грошовоі одиниці; зменшення попиту як з боку населення, так і з боку суб’єктів
господарювання; зовнішньоторговельні обмеження з боку краін – членів
Митного союзу.
У цьому контексті потребує негайного вирішення питання розробки
інструментів та методів детінізації вітчизняної економіки загалом, та регіонів,
які перебувають в умовах військового конфлікту, зокрема. Так, перебуваючи у
першіи п’ятірці реитингу серед регіонів Украіни з реалізаціі продукціі,
Донецька область за показниками сталого розвитку у 2012 р. посіла 17 місце, у
реитингу «сприятлива демографія» – 22, «фінансова самостіиність» – п’яте,
«інноваціиність» – 18, «екологія» – 27 місце. Луганська область – 20; 26; 17; 13;
26 місця відповідно [3]. До подіи кінця 2013–2014 рр. Донецька та Луганська
області були регіонами з високим рівнем промислового розвитку не лише в
Украіні, але і в СНД. Незважаючи на те що Донецька та Луганська області
віднесені до старопромислових, ще у 2013 р. вони посідали відповідно третє та
четверте місця в реитингу реалізаціі промисловоі продукціі регіонів Украіни, у
2014 р. − друге та шосте місця відповідно. У 2015 р. ситуація погіршилася, а
кожна із цих областеи де–факто поділена на дві частини, одна з яких перебуває
під юрисдикцією влади Украіни, інша управляється самопроголошеними
владами так званих Луганськоі та Донецькоі народних республік [4].
Усе

вищезазначене

в

сукупності

позначилося

на

загальному

інституціональному кліматі в краіні, викликало системну соціально–політичну
кризу, доведену до зброиного протистояння центру и окремих регіонів, масовоі
загибелі людеи, руинування систем життєзабезпечення та промислового
потенціалу.
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Желізко Олексій Олександрович
аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Сучасний соціально–економічний стан України зумовлює необхідність
вдосконалення системи економічної безпеки підприємництва.
Взагалі, економічна безпека підприємництва – це полісистемне явище,
генезис і розвиток якого зумовлені об’єктивною необхідністю забезпечувати
відтворення національної економіки в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз,
небезпек [2, с.42]. На нашу думку, це визначення є одним з найактуальніших.
Аналіз економічної безпеки в сучасних умовах з метою визначення
оцінки економічної безпеки підприємництва створює необхідність визначення
найкращого методологічного підходу.
Оцінка

методологічного

дослідження

стану

економічної

безпеки

підприємництва – це аналіз прийомів дослідження, що застосовуються в оцінці
економічної безпеки підприємництва.
Відсутність чіткої визначеності сучасного економічного стану країн світу
зумовлюється наявністю таких системних явищ, як тіньова економіка, що в
свою чергу спричиняє викривлення макроекономічних показників.
Потрібно зазначити, що дана проблематика неодноразово висвітлювалася
у працях таких вітчизняних науковців, якО. Барановський, З. Варналій, Т.
Васильців, І. Мазур, В. Мунтіян та багатьох інших. Як зазначаєТ. Васильців «в
продовж останніх років з’явилося багато публікацій, присвячених проблемі
безпеки… Але наукове опрацювання проблеми безпеки підприємництва
потрібно вважати все ще недостатнім».
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На нашу думку, економічну безпекупідприємництва потрібно розглядати
в контексті політичного розвитку країни, що зумовлює необхідністьгнучкого
реагування нормативно–правових
підприємництва,

тобто

існує

актів країни на економічну безпеку

необхідність

постійного

моніторингу

за

політичним курсом держави та постійного реагування на нього.
З. Варналій та Д.Буркальцева, зазначають [2,с.7] що, «сьогодні поки рано
говорити про створення в Україні концептуально обґрунтованої та ефективної
системи економічної безпеки, яка б, з одного боку, відображала національні
економічні інтереси, а з іншого – реально захищала їх від можливих загроз і
небезпек». Для створення саме ефективної системи економічної безпеки існує
необхідність чітко визначених засад економічної безпеки, які ґрунтуються на
індикаторах.
Індикатори – це орієнтири економічного розвитку, які не є сталими
величинами та повинні визначатися в конкретних державах на конкретний
момент часу (розвитку держави).
Але ж на даному етапі існує велика методологічних підходів, які мають
багато різноманітних індикаторів. Більшість з них використовуються в різник
країнах світу. Наприклад, Національним бюро економічних досліджень США
сьогоднівикористовується система економічних індикаторів, яка розроблена У.
Пірсоном. Кожний економічний індикатор розглядається незалежним від
сезонних коливань та довгострокового тренду. Взагалі, уряди різних країн
законодавчо затверджують переліки критеріїв економічної безпеки.
Наступним методом у сфері економічної безпеки була класифікація, яку
запропонували американські вчені Дж. Де ла Торрета Д. Некором. Вони
поділяли показники безпеки (індикатори) на економічні та політичні, які в свою
чергу на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх показників відносилися ВВП на
одну особу, чисельність та структура населення, розподіл доходу, природні
ресурси, економічна диверсифікація, рівень продуктивності праці та безробіття,
міграція населення та інші. Однак, незважаючи на логічну неструктурованість
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індикаторів це була перша спроба американських вчених показати зв'язок
політики та економіки.
Такі українські вчені як, В. Мунтіян, О. Барановський та М.Єрмошенко
значно впливали на подальший розвиток та дослідження індикаторів в Україні.
Як, результат, Міністерством економіки України була затверджена Методика
розрахунку рівня економічної безпеки України від 2 березня 2003 року. Як
логічним продовженням цього був Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі від 29.10.2013 №1277 «Про затвердження методичних рекомендацій
щодо розвитку рівня економічної безпеки України». Але, З. С. Варналій та Д.
Буркальцева визначають, що «… сучасна практика вимагає дещо іншого
підходу до визначення критеріїв та оцінки економічної безпеки України» [1,
с.78], та пропонують свій алгоритм, який складається з п’яти етапів і який вони
використовують для визначення системи економічної безпеки.
В цьому методологічному підході спочатку визначаються національні
інтереси та їх мірило. На їх основі створюється інформаційна база, виявляються
загрози національним інтересам та проводиться узагальнення.
На нашу думку зараз цей підхід є найактуальнішим. Але там же вони
зазначають, що цей методологічний підхід є досить складним.
Також потрібно зазначити, що дискусії про актуальність такого показника
як, наприклад, ВВП, який не відображає в собі повноту тієї інформації, яку
повинен, стають дедалі більшими. А цей показник є індикатором.
Тому, як висновок, можемо зазначити, що:
1)

Індикатори мають бути всеоб’ємними, тобто повністю відображати

потрібну інформацію. В разі наявності відхилень такий індикатор буде тільки
викривляти показники.
2)

Важливою віхою є максимальне спрощення визначення рівня

економічної безпеки
3)

Спрощення визначення рівня безпеки повинно відбуватися на фоні

наявності законодавчо закріплених індикаторів.
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4)

Створення гнучкої нормативно–правової бази, яка б забезпечила

визначення граничності індикаторів кожного року окремо. Тобто щорічний
перегляд нормативно–правових актів та внесення змін до них надасть змогу
зробити більш гнучкий підхід до правильності оцінки економічної безпеки в
країнах.
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БАР’ЄРИ ВСТУПУ НА ПАЛИВНИЙ РИНОК УКРАЇНИ
Одним із елементів визначення конкуренції на паливному ринку є аналіз
бар'єрів входу на ринок. Відповідно до Методики Антимонопольного комітету
України від 2002 року щодо визначення монопольного (домінуючого)
становища

суб'єктів

господарювання

на

ринку,

бар'єрамидлявступупотенційнихконкурентів на відповідний ринок є [1]:
–

обмеження

за

попитом,пов'язані

з

високою

насиченістю

ринку

товарами(товарними групами) та низькоюплатоспроможністю покупців;
–адміністративні обмеження;
– економічні та організаційні обмеження;
– екологічні обмеження;
– нерозвиненість ринкової інфраструктури;
– інші обмеження, що спричиняють суттєві витрати, необхідні для вступу на
певний ринок товару (товарної групи).
Наявністьхоча б одного бар'єру вступу на ринок,що не може бути
подоланий суб'єктом господарювання протягом 1 – 2років унаслідок
неможливості компенсації за цей час витрат,необхідних для вступу на
ринок,розглядається якознакатого,щосуб'єкт господарювання не є потенційним
конкурентом.
Проведемо аналіз складових бар’єрів вступу на ринок:
1. Обмеження

за

попитом,пов'язані

з

високою

насиченістю

товарами(товарними групами) та низькоюплатоспроможністю покупців.
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ринку

В Україні ситуація із насиченістю АЗС щодо кількості обслуговуючих
автомобілів є прийнятною, якщо аналізувати такий показник як співвідношення
кількості заправних станцій до кількості автомобілів. Станом на 1 січня 2016
року налічується 6 291 автозаправна станція, включаючи АГНКС без
врахування Криму та окупованих території Донецької та Луганської областей
[4, с. 38] , а на одну заправну станцію в Україні припадає близько 1,3 тис.
автомобілів, що є порівняно малим показником у порівнянні із країнами
Європи, на яких присутня дещо більша концентрація автомобілів на 1 заправну
станцію, а саме:в Італії – 1,6 тисячі автомобілів на 1 заправну станцію, в
Угорщині – 1,9 тис/1АЗС, у Румунії – 2 тис/1АЗС, в Іспанії – 2,6 тис/1АЗС,у
Франції – 3,1 тис./1 АЗС, у Польщі –3 тис/1 АЗС, у Німеччині – 3,2 тис/1 АЗС, у
Великобританії – 4 тис/1АЗС. Тобто при збільшенні нових автозаправних
станцій в Україні, рентабельність ринку заправних станцій почне падати при
наявному

коефіцієнті

автомобілів на

1000

осіб.

Це,

своєю

чергою,

створюєбар'єр входження на ринок для потенційних конкурентів, якщо ринок
автомобілів не буде рости.
Потенціал для росту існує по таких показниках:
 Індекс моторизації – кількість автомобілів на 1000 осіб. В Україні на 1000 осіб
припадає 202 автомобілі станом на 2016 рік [2],що в 2–3 рази менше ніж в
країнах Європи [3].
 Відношення кількості АЗС до території країни. В країнах Європи територіальна
частота заправних станції складає в середньому 1 АЗС на40–50км2. В Україні
на 1 АЗС припадає 96 км2 території, що говорить про потенціал росту
заправних станцій та зменшення відстаней між заправними станціями.
2. Адміністративні обмеження.
За твердженням професора Г. Филюк, найбільша питома вага бар'єрів
входу на ринок належить саме адміністративним обмеженням, через
успадкування формальних та неформальних практик від радянського періоду
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[5]. До адміністративних обмежень, зокрема на ринку нафтопродуктів
належать:
 Бар’єри, що регулюють доступ до ресурсів і прав власності на них – реєстрація
суб'єкта господарювання, зміна його статусу тощо.
 Бар’єри, що регулюють здобуття прав на ведення господарської діяльності –
отримання дозволів, сертифікатів, ліцензій, реєстрація торгових знаків,
проведення експертиз, нормативні вимоги дотримання якості тощо.
Відповідно лишедо Закону України від 19 травня 2011 р. № 3392 “Про
Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” [6]
для здійснення діяльності на ринку нафтопродуктів від добування нафти до
продажу пального кінцевому споживачу потрібно отримати щонайменше 15
дозволів.
Проблематика отримання дозволів базується на впливі суб'єктивного
рішення агента, який видає дозвіл через неоднозначні, неузгоджені та
суперечливі вимоги і норми законодавства, що створює можливості для
прийняття урядовцями дозвільних рішень і отримання неофіційних винагород
за такі рішення.
Ліцензування експортно/імпортних операцій паливних матеріалів в
Україні відсутнє.
Сертифікація, реєстрація, дозволи, експертизи – це все створює бар’єри
вступу на ринок.
Заборони здійснювати певні види операцій також є адміністративними
обмеженнями конкуренції на ринку. Наприклад, на паливному ринку до таких
заборон належить постанова КМУ «Про заборону ввезення і реалізації на
території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину» [7].
3. Економічні та організаційні обмеження.
Паливний ринок характеризується економічними та організаційними
обмеженнями вступу на ринок через значні інвестиції у заправні станції, що
становить до 1 млн. дол. США для побудови сучасної автозаправної станції із
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наданням супутніх послуг. Гуртовий ринок потребує менших інвестицій, проте
методи переміщення паливних матеріалів створюють додаткові організаційні
обмеження по виходу на даний ринок.
4. Екологічні обмеження:
- Щодо місця розташування АЗС ,
- Щодо умов зберігання паливних матеріалів,
- Щодо продажу пального визначеної якості тощо.
5. Нерозвиненість ринкової інфраструктури та інші обмеження, що спричиняють
суттєві витрати, необхідні для вступу на паливний ринок товару:
- Надмірна

зацікавленість

державних

контрольно–ревізійних

структур

функціонуванням паливного ринку через його стратегічний вплив на ринок цін.
- Залежність від імпортного постачання сировини, матеріалів, обладнання і т.п.,
що збільшує ризики вступу на ринок України, який характеризується високим
ризиком девальвації національної валюти. З 2008 по 2016 курс гривні
девальвував у 3–4 рази [8].
Проаналізувавши вищеописані бар’єри вступу на паливний ринок
України, можна зробити висновок, що розвиток конкуренції через вступ нових
учасників на ринок є малоймовірним через високі адміністративні бар’єри та
значну кількість конкурентів на ринку. Про це свідчить значна кількість АЗС
(різних власників), яка обслуговує наявний парк автомобілів, зарегульованість
ринку адміністративними обмеженнями, потреба у значних інвестиціях для
вступу на ринок, пильна увага контрольно–ревізійних служб через вплив
паливного ринку на соціально–важливі індикатори країни.
Проте залишається і потенціал у розвитку конкуренції на паливному
ринку України, зокрема через: зменшення імпортного мита за ввіз автомобілів,
що може привести до збільшення кількості автомобілів на ринку та їхнього
потенційного обслуговування на АЗС та переорієнтацією паливних ринків
постачання зі Сходу на Захід.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ
З кожним роком інтерес до феномену соціального підприємництва
зростає. Ми можемо спостерігати збільшення кількості як академічних
досліджень на цю тему, так і деякі позитивні зміни у діяльності державних
інституцій та приватного бізнес сектору. Каталізаторами цих процесів є, в
першу чергу, важкі наслідки кризових явищ, що мають найбільший негативний
вплив на незахищені верстви населення. Саме в такі періоди економічних криз
державні інституції проходять перевірку на здатність захищатисуспільство. І,
на жаль, можна стверджувати, що більшість ринкових економік не здатні
швидко та ефективно усувати кризові наслідки. Це є поштовхом до розвитку
багатьох неурядових організацій, волонтерських центрів та, звичайно,
соціальних підприємств, що переймають на себе ті функції, які державний
сектор не здатний виконувати на достатньому рівні.
Іншим стимулом зростання інтересу до соціального підприємництва на
світовому рівні є гучні приклади успішних соціальних підприємств та проектів.
Так, у 2006 році засновник банку для найбідніших верств населення Бангладеш
«Grameen Bank» (в пер. – «сільський банк») Мухаммад Юнус був
нагороджений Нобелівською премією миру за свій внесок в економічний та
соціальний розвиток.
Сам термін «соціальне підприємництво» є малодослідженим, немає
загально визначеного тлумачення. Так, згідно з найбільшим інформаційним
ресурсом про соціальне підприємництво «Соціальне підприємництво в Україні»
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термін «соціальне підприємництво» означає – діяльність із метою вирішення
або пом’якшення соціальних проблем на умовах самоокупності, інноваційності
та стійкості [1].
Критерії соціального підприємництва:


Соціальний вплив (спрямованість на вирішення чи пом’якшення

конкретної відчутної соціальної проблеми).


Інноваційність (застосування нових підходів, нових способів

розв’язання як давньої, так і новопосталої соціальної проблеми).


Самоокупність і фінансова стійкість (незалежність від зовнішнього

фінансування).


Тиражованість (відтворюваність моделі соціального підприємства в

інших географічних і соціальних умовах) [1].
Отже, поняття «соціального підприємництва», його роль і значення для
економіки та суспільства потребують ґрунтовних досліджень в контексті
сучасного світу. Особливий інтерес для економістів становить аналіз впливу
соціального підприємництва на економічне зростання. Необхідно досліджувати
механізми діяльності соціальних підприємств та їхній позитивний вплив на
економіку, популяризуючи їх у суспільстві та серед підприємців. Адже, на
жаль,

більшість

неприбутковою,

підприємців
благодійною

асоціюють
діяльністю

соціальне
та

підприємництво

вважають

це

з

невигідним

інвестуванням.
Проте

соціальне

підприємництво

існує

на

межі

неприбуткових

організацій та підприємств, поєднуючи у собі риси обох. Соціальне
підприємництво відіграє свою роль як у соціальному розвитку, так і в
економічному.
Нижче розглянемо ключові аспекти впливу соціального підприємництва
на економічне зростання.
1.

Створення робочих місць.Ця функція соціального підприємництва є

схожою з бізнес сектором, і має важливу роль для економіки.Проте соціальні
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підприємства створюють робочі місця для незахищених верств населення:
безробітні тривалий термін, люди з обмеженими можливостями, молодь, ВІЛ–
позитивні, безпритульні тощо. Це, своєю чергою, знімає напруженість у
суспільстві, надає незахищеним верствам населення можливість жити
повноцінним життям та вирівнює економічний дисбаланс. Також це може
полегшити навантаження на державний бюджет, працевлаштувавши людей, що
тривалий час жили за рахунок соціальної допомоги від держави.
2.

Інноваційність.

Дуже

часто

соціальні

підприємства

стають

інноваторами, створюючи зовсім нові товари та послуги. Так, соціальні
підприємства ставлять перед собою завдання вирішити певну соціальну
проблему (недоступність деяких товарів чи послуг для певних верств
суспільства). Вирішення таких завдань потребує винахідливості та пошуку
альтернативних способів виробництва певних товарів (наприклад, пошиття
одягу з вторинної сировини) чи надання послуг. Також, каталізатором
інноваційності дуже часто є обмежений бюджет та необхідність конкурувати з
великими підприємствами на ринку.
3.

Формування соціального капіталу. Звичайно, крім економічних

переваг соціальні підприємства формують суспільні (соціальні) блага.
Головним з них є соціальний капітал, що був визначений вченим П. Бурдьє як:
«сукупність актуальних або потенційних ресурсів, що пов’язані з володінням
міцними зв’язками, інституціалізовані відносинами взаємного знайомства і
визнання» [2]. Так, можна стверджувати, що соціальний капітал є основою для
формування економічного капіталу, адже економічна діяльність вимагає певних
соціальних контактів, кола однодумців з спільними цінностями, ідеями
таметодами роботи. Кооперація, певні соціальні та культурні особливості
відповідно впливають на характер економічних зв’язків у суспільстві. Так,
згідно зі звітом Світового Банку, соціальний капітал є важливим фактором у
вирішенні питання бідності населення та сталого економічного розвитку [4].
Соціальні

підприємства

допомагають
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руйнувати

бар’єри

між

різними

соціальними групами та поєднувати їхній соціальний капітал, формуючи нові
економічні цінності.
4.

Сприяння

економічній

та

соціальній

рівності.

Соціальні

підприємства вирівнюють економічний дисбаланс між різними верствами
населення, повертаючи непрацюючі верстви населення назад на ринок робочої
сили. Покращення соціального та економічного становища незахищених верств
населення сприяє розвитку більш стабільної економічної системи та держави в
цілому. Це служить значною перевагою соціальних підприємств перед
бізнесом, що у своїй діяльності орієнтується на максимізацію прибутку [3].
Висновки.Соціальні підприємства важливі для економічного розвитку, адже
вони

сприяють

формуванню

більш

стабільної

економічної

системи,

справедливого суспільства та створюють додаткові економічні переваги.
Державні інституції та бізнес сектор мають розглядати соціальні підприємства
як позитивну силу, що приносить додаткові економічні переваги, задовольняє
соціальні потреби та може стимулювати інноваційний розвиток.
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КОНКУРЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ HARLEY–DAVIDSON
Уильям Харли и братья Девидсон, одни из самих известных людей в сфере
мото строительства, покорившие мир благодаря качеству их работы.
Harley–Davidson, наверное, единственная в мире компания, которая стала
легендой, не приложив к этому никаких усилий. История сама создала этот
сказочный образ и увековечила его еще при жизни основателей фирмы.
Уильям, Уолтер, Артур Дэвидсоны и Уильям Харлей начинали свой бизнес во
времена, когда мотоциклы перевозили на лошадях.
Первый свой мотоцикл Харлей и Дэвидсон построили на основе модели
французской фирмы De Dion в 1902 году. Все механизмы для этого мотоцикла
были сделаны вручную, в гараже, расположенном на окраине Милуоки, штат
Висконсин. Карбюратор, например, собрали из старой консервной банки. А
бензин конструкторы покупали пинтами в соседней аптеке. Итогом их трудов
стал неказистый велосипед с большим мотором, максимальная скорость
которого не превышала 7 миль в час. К тому же въехать на этом мотоцикле на
горку,

даже

небольшую,

было

практически

невозможно.

Однако

предприниматели были на седьмом небе от счастья, и в 1903 году
зарегистрировали Harley–Davidson Motor Company.
Попытки модернизировать изобретение оказывались удачными, и со временем
у компании стали появляться первые покупатели. Уже в 1905 году мотоцикл
марки Harley–Davidson, проехав 15 миль за 19 мин 02 сек, победил в
мотоциклетных гонках в Чикаго.
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Чтобы разворачивать выпуск мотоциклов, во дворе дома Дэвидсонов с
помощью Уильяма — отца братьев Дэвидсонов, который работал столяром–
краснодеревщиком, была сооружена крошечная фабрика размером 10 на 15
футов (3x5 м). Легенда родилась в тот самый момент, когда на двери
мастерской появилась надпись “Мотоциклетная Компания Харли–Дэвидсон”.
Так как первый мотоцикл создал Билл Харли, братья Дэвидсон согласились, что
его имя должно быть первым в названии. В течение 1903 года Мотоциклетная
Компания Харли–Дэвидсон построила три одноцилиндровых четырехтактных
двигателя рабочим объемом 25 куб. дюймов (400 см') и мощностью три
лошадиных силы.
К 1904 г. маленькая фабрика вдвое увеличилась в размерах. В этом году из ее
главных ворот выкатилось восемь мотоциклов. Через год здание стало еще в
два раза больше, а в 1905 г. в Мотоциклетной Компании Харли–Дэвидсон
появился первый наемный работник.
Билл Харли разработал для мотоцикла первую коммерчески удачнуюрекламу.
Новинками того же года стали центральная подвеска штока седла и комбинация
из верхнего впускного/бокового выпускного клапанов цилиндра. В 1914 году
мотоцикл оснастили ножным стартером, а через год к двигателю добавили
муфту сцепления и трехскоростную коробку передач со скользящими
шестернями.
Харлей–Дэвидсон выпустил первый, снабженный системой электропитания
собственного изготовления, которой в то время могли позавидовать многие
производители автомобилей.
Наиболее значительные достижения за этот период произошли в 1936 году.
Американские мотоциклисты требовали большей мощности, и компания
предложила двухцилиндровый двигатель с боковым расположением клапанов и
рабочим объемом 80 куб. дюймов (1 300 см'), а вскоре после этого —
двухцилиндровый двигатель верхнеклапанной конструкции. Форма новых
клапанов была непривычна, и последний новичок рабочим объемом 61 куб.
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дюйм получил прозвище Наклхед — Тарахтелка. По сравнению со старой
моделью, имевшей двигатель такого же объема, новый мотоцикл обладал в два
раза большей мощностью, отличался двойной рамой закрытого типа, более
массивными вилками и колесами; его также снабдили четырехскоростной
коробкой передач и — впервые! — системой подачи масла под давлением.
Осенью 1939 года Харлей–Дэвидсон и Индиан Моторсайкл Компани получили
контракты на поставку военных транспортных средств союзникам. В ответ на
этот заказ фирма создала надежную и выносливую модель DLD с рабочим
объемом двигателя 45 куб. дюймов (750 см'), которая теперь известна, как
WLA, где последняя буква обозначает армейское исполнение. Всего было
выпушено 90 000 WLA военного образца с рабочим объемом двигателя 45 куб.
дюймов. Вторая мировая война подтолкнула компанию к созданию еще одной
уникальной модели марки ХА, особенно пригодной для использования в
пустыне. АО конца войны предприятия компании выпустили лишь 1000 этих
двухцилиндровых мотоциклов.
В 1949 году появился новый мотоцикл Хайдра Глайд (Hydra Glide) с мощным
двухцилиндровым двигателем и новинкой в виде гидравлической подвески
передней вилки. В конструкции вилки использовались спиральные пружины с
масляными амортизаторами.
В 1937 году умер Уильям А. Дэвидсон, а 7 февраля 1942 г. на 66–ом году жизни
скончался Уолтер Дэвидсон, который все это время был бессменным
президентом компании. В 1943 году не стало Билла Харли, цепочка утрат
тяжело ударила по основанной ими фирме, однако семейная традиция
продолжалась. Последний из четырех основателей Харлей–Дэвидсон — Артур
Дэвидсон — погиб в автомобильной катастрофе 30 декабря 1950 г. С этого
времени новые поколения Харлеев были предоставлены сами себе.
Особенность маркетинговой политикиHarley — создание сообщества людей,
лояльных именно к этой марке. Помимо мотоциклов, компания выпускает
множество товаров широкого потребления с эмблемой Harley–Davidson.
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Одежда, обувь, мебель, посуда, выпускаемые под этой маркой, позволяет
создать своеобразный стиль жизни от Харли, который делает мотоцикл по–
настоящему культовым.
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ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Підприємництво як система економічних відносин зародилось досить
давно. Дане поняття було введено в економічний словник Річардом
Кантільоном ще на початку XVIII ст. Підприємництво розглядалось як
особлива економічна діяльність, головною ознакою якої є ризик. Воно
розвивалось та змінювалось відповідно до певних економічних і соціальних
умов суспільства. Погляди на підприємництво, а також роль підприємця в
економічних процесах у різні історичні етапи залежали від розвитку
суспільства, політичних, культурних переваг у соціумі. Звичайно ж досить
велику роль відігравали також застосування досягнень науково–технічної
революції в промисловості.
Важливо зазначити, чим є підприємництво як вид господарської
діяльності. У Господарському кодексі України (стаття 42) ми можемо знайти
таке

визначення

підприємництва:

«Підприємництво

–

це

самостійна,

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [1]. Тобто,
виходячи з даного поняття, можна зазначити, що підприємництво – це вільна,
ініціативна, самостійна діяльність людей у різноманітних галузях виробництва,
які займаються нею на власний страх і ризик, а кінцевою метою для них є
одержання прибутку. Необхідно зазначити, що підприємництво є дуже
важливою складовою ринку, її необхідним атрибутом. Оскільки якщо не буде
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підприємців, то відповідно не буде ринку, і навпаки, якщо не буде ринку – не
буде підприємців.
В Україні підприємства поділяють на три категорії не залежно від форми
власності, а в залежності від кількості працівників та обсягу валового доходу
від реалізації продукції за рік, а саме на малі, середні та великі.
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва зазначає, що малими (незалежно від форми власності)
визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність працівників за
звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу
від реалізації продукції (робіт чи послуг) за цей період не перевищує
суми,еквівалентної

п'ятистам

тисячам

євро

за середньорічним

курсом

Національного банку України щодо гривні [2].
Великими

підприємствами

визнаються

підприємства,

у

яких

середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік
перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт
чи послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні [2]. Всі
решта підприємств визначаються середніми. Враховуючи все вище сказане,
можна зробити висновок, що всі підприємства, що не належать до категорії
малих та великих підприємств є середніми.
Отже, якщо підприємство має середньообліковучисельність працівниківза
звітний фінансовий рік менше 50 чоловік, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує суму, еквіваленту 500 тис.
євро за середньорічним курсом Національного банку України відносногривні,
то таке підприємство буде вважатися середнім [2].
Для того, щоб підприємство успішно функціонувало, воно повинно буди
захищеним.

Фінансово–економічна

безпека

є

гарантією

незалежностіпідприємств, головною умовою їхньою стабільної діяльності та
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розвитку. Вона сприяє підвищенню конкурентоспроможності, економічному
зростанню та формуванню передумов інвестиційної активності.
Економічна та фінансова безпека малого та середнього підприємництва в
Україні мають велике значення серед комплексних та системних економічних
категорій.

Оскільки,

економічна

повноцінноюхарактеристикою

безпека

спроможності

є

найбільш

економічного

агента

до

життєздатності та передумов розвитку, динамічної економічної стійкості та
конкурентоспроможності.
забезпеченість,

Фінансова

безпека,

захищеність

та

своєю

чергою,

ефективність

засвідчує
політики

формування,використання і розвитку другого за важливістю (після праці)
чинникавиробництва, тобто капіталу, виступаючи таким чином найбільш
важливою функціональною складовою економічної безпеки [3].
Узагальнюючи все вище зазначене, можна дійти висновку, що фінансово–
економічна безпека малого та середнього підприємництва в Україні є
категорією, що відображає захищеність суб'єктів соціально – економічних
відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її
громадянином. Тобто сенс даного поняття містить у собі певну систему засобів,
які забезпечують економічну стабільність підприємства, а також надають
можливість підвищити рівень добробуту робітників. Тому лише за умов
здійснення зазначених дій можна буде досягти належного рівня безпеки малого
та середнього підприємництва в Україні.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ МЕБЛІВ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день меблевий ринок України є досить прибутковим.
Саме тому з кожним роком з’являються нові підприємства, які виготовляють та
реалізовують меблеву продукцію. Це, у свою чергу, активізує та посилює
конкуренцію на ринку. Таким чином зовнішнє середовище підприємств
вітчизняної меблевої галузі є досить складним та невизначеним. У зв’язку з цим
детальний

аналіз

зовнішнього

середовища

дасть

можливість

виявити

перспективи розвитку малого та середнього підприємництва на ринку меблів
України.
Меблева галузь — одна з найбільш чутливих до зовнішньоекономічного
впливу. За висновками експертів, сектор меблів має потужний потенціал на
внутрішньому та міжнародному ринках. Особливі конкурентні переваги надають
сегменту металевих офісних меблів, які останнім часом користуються високим
попитом на західних ринках.
Вітчизняне меблеве підприємництво досить молоде, хоча пройшло
декілька етапів у своєму становленні та розвитку.
У період до 1987 року на ринку меблів було представлено всього один
сегмент, в основному побутові меблі, а постачання для різних установ і
організацій спеціальних меблів мали планово–розподільний характер. Усі
побутові меблі складалися приблизно з 30 найменувань товарів вітчизняного
виробництва. Типовим для цього періоду була широка пропозиція меблів низької
якості за недорогими цінами.
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Протягом 1990–х років в нашій країні простежувалася нестабільна
політична й складна економічна ситуація, яка певною мірою сприяла тому, що
великі меблеві комбінати радянських часів не змогли пристосуватися до нових
економічних умов і поступилися у конкурентній боротьбі польському
виробникові. Імпортні меблі в той час стали основою продажів.
Наступний період з 1997–2007 років – час формування нової банківської
системи, для якого характерним було збільшення обсягів кредитування
підприємств і населення. Таким чином, за допомогою кредитів, стимулювався
попит. На отримані кредити будували нові квартири, які необхідно було
обставити меблями. Попит випереджав пропозицію на всі види меблів і
комплектуючих. У цей період почав зароджуватись новий клас національних
малих і середніх виробників меблів, який потіснив імпорт, а вакуум, що
утворився після банкрутства радянських меблевих підприємств–гігантів, було
заповнено. Отже, наявність стабільного попиту на меблі та сприятливі умови
формування пропозиції з боку виробників визначили досить динамічне
зростання українського меблевого ринку.
Впродовж
устаткування,

декількох

років

пристосовувались

вітчизняні

до

нових

виробники

технологій

оновлювали

виробництва

та

застосовували сучасні матеріали. Якість українських меблів помітно зросла і
вони

стали

конкурентоспроможними.

Значну

увагу

почали

приділяти

додатковим послугам, скороченню термінів доставки готових меблів та ін.
З’явилась велика кількість різноманітних магазинів і салонів, у яких
пропонувалися різноманітні меблі від вітчизняного виробника, асортимент яких
задовольняв будь–які потреби населення: від дуже популярних кухонь до менш
популярних м’яких офісних меблів у ціновому діапазоні від «економ» до
«преміум». Відновити дизайн або замінити кухню міг дозволити собі практично
будь–хто [1].
У 2001 році створюється профільна бізнес–асоціація – «Українська
Асоціація Меблевиків» (УАМ), як добровільне, незалежне, некомерційне
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об’єднання підприємств, організоване на основі рівноправності, вільного
волевиявлення і єдності економічних, юридичних, соціальних та інших інтересів
своїх членів. Метою діяльності УАМ є об’єднання зусиль компаній, що
працюють у меблевій галузі, захист та лобіювання їхніх прав та інтересів.
Цікавим є той факт, що не кожен виробник або продавець меблів може
стати членом асоціації. У випадку, якщо у більшості членів УАМ є претензії до
якості продукції та ведення бізнесу майбутніх членів, тільки після ліквідації цих
претензій вони можуть бути зарахованими до асоціації [2].
Переважна частка меблевих потужностей України належить старим
підприємствам, які ще не встигли переорієнтуватися на нові потреби українських
споживачів. Внаслідок цього на меблевому ринку України домінує імпорт.
Проте, з кожним роком українські виробники намагаються ретельніше
досліджувати смаки та потреби споживачів і задовольняти їх.
За результатами дослідження меблевого ринку України, проведеного на
замовлення проекту БІЗПРО за сприяння USAID, доведено: впродовж кількох
останніх років меблевий ринок демонструє стабільне зростання виробництва та
збуту продукції.
Зростає також внутрішній споживчий ринок, експорт й імпорт готових
меблів, меблевих плит і фурнітури. Експерти переконані, що цей ринок має
перспективу зростання принаймні на найближчі роки, він є ефективним для
залучення

інвестицій

та

впровадження

новітніх

технологій.

Меблеві

підприємства активно модернізують виробничі потужності. Дві третини
меблевих підприємств купили нове обладнання. Нові ж технології придбали
лише третина підприємств.
Обсяги зростання меблевого ринку прогнозують для всіх секторів. Щороку
на 10–15% зростає попит на меблі для дому, офісні й спеціального призначення.
Триває тенденція до зменшення ринкової частки сегмента дешевих меблів і
зростання частки середньої цінової категорії. Це пояснюється зростанням вимог
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споживачів до якості, дизайну, матеріалів, надійності та довговічності виробів
[1].
Звідси слідує, що мале та середнє підприємництво у меблевій галузі
України має значні перспективи зростання. Значною мірою стабілізації роботи
меблевої промисловості сприяє оновлена матеріальна база, в основному за
рахунок впровадження імпортного устаткування, сучасних технологій та
матеріалів, тому вітчизняні меблі, завдяки проведеній модернізації підприємств,
впровадженню новітніх технологій, достойно конкурують з продукцією
провідних іноземних виробників. В той же час відсутність якісної вітчизняної
фурнітури та сучасних конструкційних матеріалів негативно впливає на розвиток
меблевого виробництва, що є негативним гальмуючим фактором.
Сьогодні у формуванні показників кон'юнктури ринку, в першу чергу
таких, як попит і пропозиція товарів, місткість ринку, вирішальним є ціновий
фактор, який залишається вагомим у визначенні вибору споживачем необхідного
різновиду меблів, однак поступово зростає кількість покупців, які роблять вибір
за критерієм якості та вишуканості дизайну меблів. Також багато споживачів вже
мають певну лояльність до деяких виробників, оскільки останні позиціонують
себе як підприємства з історією та іміджем, сформованою довірою клієнтів.
Тому для подальшої успішної роботи і розвитку малого та середнього
підприємництва

у

меблевій

галузі

виробникам

необхідно

детально

проаналізувати, а потім утримувати протягом тривалого часу свої переваги у
порівнянні з конкурентами.
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ПАРАДОКС СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про соціальне підприємництво в Україні заговорили ще на початку 2000
років. Однак досі навіть представники бізнесу погано розуміють механізм його
дії. Вони не розгледіли у ньому потенціал для себе та дієвий інструмент
розв'язання суспільних проблем. Тим паче не усвідомлюють переваг
соціального бізнесу влада та суспільство.
Кілька спроб іноземних структур розвинути соціальне підприємництво
були невдалими. Навіть створення ресурсних центрів не запустило процесу.
Поняття «соціальне підприємництво» відносно нове й незрозуміле для
більшості українців, хоча Європа з ним знайома вже кілька століть, а науковці
вважають, що саме за соціальним підприємництвом стоїть майбутнє.
Соціальні підприємці – це новатори, які використовують інноваційні ідеї
та різні ресурси для вирішення соціальних проблем. Їхня діяльність у результаті
приводить до стійких позитивних соціальних змін і поширюється на такі галузі
як освіта, охорона довкілля, боротьба з бідністю, захист прав людини тощо [1].
Найпоширеніше визначення соціального підприємництва належить
Грегорі Дізу, який виділив п’ять факторів, що його визначають[2]:


прийняття на себе місії створення і підтримки соціальної цінності

(блага);


виявлення й використання нових можливостей для реалізації

вибраної місії;


здійснення безперервного процесу інновацій, адаптації та навчання;



рішучість дій, не обмежена географічним розміщенням ресурсів;
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висока відповідальність підприємця за результати своєї діяльності –

як перед безпосередніми клієнтами, так і перед суспільством.
Тож соціальне підприємництво – це заснована на самоокупній основі
господарська діяльність із виробництва соціально значущого продукту або
послуги із застосуванням інноваційних рішень, які перетворюють на користь
суспільства саму послугу та/або механізми її економічної реалізації. Кінцева
мета якої – не лише отримання прибутку, а й виробництво продукту або
послуги, призначеної для вирішення суспільної проблеми [5].
Соціальне підприємництво виникло як відгук на хронічні соціальні
проблеми: безробіття, бідність, роз’єднаність громади тощо. Соціальні
підприємства покликані задовольнити ті потреби членів громади, які не може
задовольнити державний сектор, а приватний – ігнорує. Саме це є нішею для
діяльності соціальних підприємств [3].
Вважаю, що Україна має всі шанси розвивати у себе цей напрям. У нас
уже є соціальні підприємці, які намагаються здійснювати цю діяльність і
роблять це доволі ефективно. Але на жаль, вони залишаються невідомими для
більшості.
При всіх сприятливих умовах розвитку соціального підприємництва в
Україні існують певні парадокси, які вкоренилися у свідомості людей:
1.

«Дайте грошей» – це унікальний підхід українських інститутів

громадянського

суспільства,

який

став

додатковим

джерелом

доходів

благодійної організації. Вони просять не кредит і не безвідсоткові позики, а
грант. З 2004 року різні донорські організації, які намагалися стимулювати
соціальні підприємництва в Україні, робили це за допомогою грантів.
2.

«А нам все одно» – така собі легковажність більшості соціальних

підприємств. Якщо бізнес «прогорить», то нічого страшного. Чи дозволять собі
таке підприємці з традиційного бізнесу? Ніколи. Ідею створення підприємства
виношують роками, збирають крупину до крупинки, щоб нарешті створити
підприємство, яке приноситиме прибутки.
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3.

«А кому це потрібно?» – усі давно говорять про надзвичайну

користь соціального підприємства для держави, оскільки соціальні підприємці
а) платять податки, б) працевлаштовують людей з особливими потребами, в)
витрачають прибутки на вирішення соціальних проблем у суспільстві. Тобто,
фактично замінюють державу у функції піклування про громадян.
4.

«Нікому нічого не скажу» – вражаюча характеристика багатьох

соціальних підприємств в Україні. У половини на сторінках в Інтернеті немає ні
слова про те, що це «соціальне підприємництво», і лише половина має
підтримку громадськості.
5.

«Сила закону» – у цивілізованих країнах шукають можливості

працювати в існуючому законодавчому полі, в Україні плодять нові і нові.
Створюються

закони,

які

передбачають

якісь

непрозорі

механізми

регулювання, тобто розвивають корупцію, а потім створють інші, щоб боротися
з нею.
Систематизація соціального підприємництва в Україні трансформувалася
у систематизацію парадоксів соціального підприємництва, що дозволить, з
точку зору менеджменту і логіко–структурного підходу, побудувати «дерево
проблем», яке, у свою чергу, можна переробити у «дерево цілей», розпланувати
діяльність і працювати [4].
Соціальне підприємництво – це насамперед бізнес. Проте, на відміну від
традиційного, створюється в тому числі задля вирішення суспільних проблем.
Недоліків у ринковій економіці українського зразка занадто багато.
За всього бажання держава не може розв'язати всі соціальні проблеми.
Так само традиційне підприємництво нечасто зацікавлене в їх подоланні. До
того ж і влада, і бізнес орієнтуються на масштаби мільйонів. Тому соціальне
підприємництво в Україні має зайняти вільну нішу в економіці та суспільстві.
Воно хоча б частково вирішує проблеми малих груп. Зокрема, допомагає у
подоланні соціальної ізольованості, працевлаштовуючи людей з обмеженими
фізичними та психічними можливостями, безробітних, представників груп
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ризику. Також знаходить шляхи для реформування державних соціальних
послуг. З’являються і нові види сервісу, які залишаються поза увагою
звичайного бізнесу через малоприбутковість, відсутність належної професійної
підготовки. Звісно, знижує навантаження на місцеві бюджети у вирішенні
суспільних проблем.
Враховуючи ситуацію, в якій зараз перебуває Україна, та її наслідки,
соціальне підприємництво для нас стає ще більш актуальним. Процес розвитку
соціального підприємництва можна прискорити шляхом проведення активної
соціально–економічної

політики,

розгляду

формування

соціального

підприємництва як важливого самостійного напряму політики соціально–
економічних реформ. Саме нарощення активності громадян через створення
соціальних підприємств, їхня співпраця з владою дозволить розпочати в
Україні вирішення такої надзвичайно актуальної проблеми як побудова
соціальної держави та громадянського суспільства [3].
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ВПЛИВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики,
спрямованим

на

вдосконалення

правового

регулювання

господарських

відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або
іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання[3].
Відтак
недопущення

основним

завданням

прийняття

дерегулювання

економічно

недоцільних

підприємництва
та

є

неефективних

регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
В умовах обмеження фінансових можливостей держави для підтримки
підприємництва та військової агресії дерегуляція вбачається достатньо сильним
та практично єдиним інструментом для реанімування української економіки[1].
Практика

дерегулювання

підприємництва

в

зарубіжних

країнах

підтверджує, що механізми дерегуляції бізнесу здатні залучити мільярдні
внутрішні та зовнішні вливання в економіку країни. Так, свого часу в Південній
Кореї після перегляду відповідних регуляторних обмежень ефект зростання
ВВП становив 4,4 %, а 37 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій створили
1млн.

додаткових

робочих

місць.

Мексика

отримала

після

подібних

регуляторних змін 4 % зростання ВВП, 25 млрд. дол. інвестицій та 1,5 млн. дол.
додаткових робочих місць. Очікуваний економічний ефект від дії дерегуляції в
Україні становить 40–60 млрд. грн. до 2020 р. та 10 % зростання ВВП країни.
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Самі ж бізнесмени отримують можливість заощадити до 100 млн. грн. на
оформленні документів та ще 150–250 млн. грн. на неофіційних платежах[4].
Інституційну складову дерегуляціївиконує Державна регуляторна служба
України, яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері
розвитку та підтримки підприємництва. При цьому головними завдання цього
органу є узагальнення практики застосування законодавства з питань
підприємницькоїдіяльності; опрацювання пропозицій, спрямованих на його
удосконалення та формування державної політики щодо підприємницької
діяльності; сприяння розвитку малого підприємництва, його консультативній та
інформаційній

підтримці,

впровадження

та

удосконалення

механізмів

фінансово–кредитної підтримки підприємництва та його зовнішньоекономічної
діяльності, координація підготовки та перепідготовки кадрів.
В сучасних умовах розвитку підприємництваметою дерегулювання є
створення

комфортного

бізнес–клімату

через

усунення

надмірного

регуляторного тиску держави на бізнес та ліквідацію надмірного контролю
підприємницької діяльності шляхом спрощення процедур, зменшення частоти
перевірок та зменшення кількості контролюючих органів, скасування зайвих
дозволів й ліцензій, побудова ефективної та зручної в адмініструванні регуляції
в тих сферах, де вона необхідна. Зокрема, головними завданнями реформи
щодо політики дерегуляції є:
1) Зменшення регуляторного тиску на малий і середній бізнес і відповідно
створення умов для роботи та зменшення вартості адміністрування бізнесу, щоб
підприємці витрачали час саме на бізнес, а не на нескінченні бюрократично–
корупційні процедури.
2) Створення сприятливого середовища для внутрішніх та іноземних інвестицій.
3) Створення здорової конкуренції на ринку, прибравши штучні бар’єри.
Окремим завданням дерегуляції є гармонізація, узгодження системи
державного регулювання/контролю із європейськими стандартами для повної
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інтеграції України у Зону вільної торгівлі з ЄС та виконання обов’язків згідно з
Угодою про асоціацію.
Дерегуляція охоплює усі сфери економіки, але концентрується на тих, що
найбільше впливають на малий та середній бізнес або створюють найбільші
перешкоди для нормального функціонування підприємств. Зокрема стан
виконання (за розділами) плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності у 2015 році подано на рис. 1.

Графік виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської
діяльності у 2015 році розглянуто на рис.2

Стосовно виконання плану першого півріччя 2016 року міністерствами та
іншими державними регуляторами робота продовжується, загалом, на
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сьогоднішній день, виконано 97 заходів, що складає близько 70 відсотків від
137 запланованих заходів[2].
Таким чином, складовими дерегуляції євибіркова дерегуляція, що
складається з: 1) окремих ініціатив від представників бізнес–кіл та центральних
органів виконавчої влади; 2) бар’єрів з метою запобігання створення нового
необґрунтованого регулювання шляхом впровадження оцінки регуляторного
впливу кожного нормативно–правового документу; 3) формування ефективного
регуляторного

поля

через

комплексний

перегляд

та

вдосконалення

законодавства, розвиток ринку та його здатності до саморегулювання[5].
Отже, економічний ефект від реалізації заходів, щодо дерегуляції
підприємницької діяльності: ліквідація корупції; детенізація підприємницької
діяльності та економіки в цілому; зменшення державних видатків; збільшення
іноземних інвестицій; підвищення платоспроможності України; створення
сприятливих умов на ринку, для малого та середнього підприємництва;
демонополізація

ринку;

стимулювання

ділової

активності;забезпечення

ефективного захисту прав приватної власності, гармонізація з законодавством
ЄС положень українського законодавства щодо захисту інвесторів (внутрішніх
та іноземних) і кредиторів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРІОРИТЕТ КОНКУРЕНТНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
У сучасному світі інноваційний розвиток є невід’ємною та активною
частиною всіх сфер життєдіяльності суспільства, зокрема підприємництва як
його первинної ланки. Ефективне використання інновацій стає вирішальним
фактором соціально–економічного розвитку і розв’язання економічних,
екологічних, соціальних та інших проблем. Послідовна активізація інноваційної
діяльності підприємства за всіма напрямами функціонування дозволяє
одержувати нові технологічні процеси, продукцію або форми організації та
управління виробництвом, що забезпечує досягнення і зміцнення конкурентних
позицій на ринку та вплив на ринкову ситуацію завдяки реалізації інновацій.
Вперше

про

важливість

інноваційного

чинника

в

забезпеченні

конкурентоспроможності підприємств заговорив Й. Шумпетер, який загалом
визначав конкуренцію як суперництво старого з новим, з інноваціями [6].
Зокрема, науковець зазначав, що підприємство, яке досягло конкурентних
переваг завдяки нововведенням, може утримувати їх лише за допомогою
покращень, постійного впровадження інновацій, які надають підприємству
можливість підтримувати високий конкурентний статус.
Роль та значення інновацій у розвитку конкурентних відносин знайшли
відображення в теоріях інноваційного розвитку й ефективної конкуренції Й.
Шумпетера, а також в працях Ф. Хайека, Л. Мізеса, І. Кірцнера та ін. В процесі
еволюції теорії конкуренції поступово відбувся перехід до визначення
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пріоритетного місця інновацій в механізмі конкуренції (М. Портер, Г. Хамел, Д.
Хант, Г. Чесборо та ін.) [5].
Значну

увагу

щодо

вивчення

проблем

конкурентоспроможності,

підвищення її рівня та формування конкурентних переваг на різних рівнях
господарювання присвячено в роботах таких вітчизняних і зарубіжних
дослідників, як Г. Л. Азоєва, Я. Б. Базилюка, А. В. Войчака, І. Ф. Коломійця, Ф.
Котлера, Ю. Б. Іванова, Н. Г. Міценко, Л. П. Стеціва, І. В. Тараненко, О. А.
Федірка, Т. Б. Харченко, А. Челенкова, Г. Р. Чупик та інших вчених.
Інновації є джерелом економічного зростання та рушійною силою якісних
перетворень,

передумовою

забезпечення

та

підвищення

конкурентоспроможності на всіх рівнях господарювання. Позитивний вплив
інновацій на рівень конкурентоспроможності економіки країни в цілому
проявляється у зростанні продуктивності праці, структурному оновленні
економіки, зростанні питомої ваги високотехнологічних, наукоємних галузей в
структурі виробництва та експорту, підвищенні якості продукції, і, як наслідок,
розширенні ринків збуту [3].
Інноваційні конкурентні переваги в ринковій боротьбі дозволяють
активно брати участь у формуванні світової економічної системи завдяки
досягненню інноваційної конкурентоспроможності на національному рівні.
При цьому нездатність до здійснення інновацій породжує значний ризик
опинитися на останніх позиціях, адже, у кінцевому наслідку, це призводить до
обмеження можливостей розвитку та використання наявного потенціалу [1].
Активізація інноваційної діяльності є невід’ємною частиною розвитку
підприємства. Стратегічними пріоритетами у сфері інноваційної діяльності є[2]:
–

формування

інноваційної
підприємця

та
до

належного

правового

науково–технічної
високопродуктивної

середовища

діяльності,
і

для

підвищення

високоякісної

розвитку
мотивації

діяльності

через

вдосконалення системи економічного стимулювання шляхом внесення змін до
податкового, митного законодавства, прийняття Закону про корпорації;
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– сприяння розвитку високорозвиненого фондового ринку, венчурного
підприємництва,

загалом

інвестиційно–фінансового

сектора

економіки;

забезпечення державної підтримки інноваційного підприємництва через
створення венчурних фондів;
– удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності через
узгодження вітчизняної нормативно–правової бази у сфері інноваційної
діяльності з міжнародними стандартами;
– сприяння розвитку малих і середніх вітчизняних інноваційних
підприємств, що забезпечить поширення інноваційного підприємництва,
розгортання в його середовищі економічної конкуренції;
– формування інноваційної культури суспільства: підтримка наукових
видавництв, наукових та науково–популярних видань, розширення освітніх
програм, підвищення рівня навчального і наукового процесу;
Численні

фактори

стимулюють

та

перешкоджають

здійсненню

інноваційної діяльності. В табл. 1 визначені чинники, які уповільнюють та
сприяють інноваційному розвитку підприємств.
Таблиця 1
Чинники, що сприяють або стримують інноваційний розвиток підприємництва
Стримують інноваційний розвиток

Сприяють інноваційному розвитку





Недостатня

кількість

та

різноманітність джерел фінансування.


Недосконалість

заохочують



Відплив наукових кадрів.



Відсутність

заходи,

що

інноваційну

діяльність,

охорону

об’єктів

законодавчої забезпечують

інтелектуальної власності

бази з питань інноваційної діяльності.



Розвиток

конкуренції

наукоємних товарів.

повноційної



інформаційної бази щодо інноваційних
проектів.

Законодавчі

Збереження науково–технічного

потенціалу та державна підтримка
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орієнтація інноваційної діяльності.

Недостатня

організаційних

структур

інноваційну діяльність.


Опір

Сприятливість

нововведень,

змінам,

впровадження



на

під

до

суспільне

змін,
визнання,

час можливість самореалізації.

інновацій



та

Розвиток умов творчої праці.

нововведень.
Отже,

інноваційний

розвиток

підприємництва

давно

став

загальновизнаним та відіграє вирішальну роль у забезпеченні стійкості,
гнучкості та конкурентоспроможності учасників ринкових відносин у всьому
світі. В умовах нової економіки, що базується на інтелектуальному капіталі та
інноваціях, а також ускладнення виробничих процесів, підвищення необхідного
рівня

наукоємності

виробленої

продукції,

розвитку

інформаційної

інфраструктури, скорочення тривалості життєвого циклу нових видів товарів та
послуг інноваційний розвиток підприємства стає одним з головних факторів
забезпечення конкурентоспроможності останнього.
Для

ефективного

функціонування

та

конкуреноспроможності

підприємства необхідно дотримуватися стратегічних пріоритетів у сфері
активізації інноваційної діяльності та враховувати чинники, які стимулюють
або стримують цю діяльність.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Соціальне підприємництво – відносно нове специфічне соціально–
економічне явище, яке породжує багато приводів для дискусії, адже не
вписується у сталі стереотипи сприйняття бізнесу як комерційної сфери, що
існує заради прибутку. Соціальне підприємництво містить в собі прибуткові і
неприбуткові напрями, розвивається за "власними законами". І саме феномен
соціального підприємництва передбачає розуміння прибутку не як мети, а як
індикатора та ресурсу бізнесу. За таких умов економічні можливості
підприємця формуються як наслідок корисності продуктів або послуг для
задоволення потреб споживачів.
Соціальне підприємництво – підприємницька діяльність, спрямована на
інновативну (втілення у життя нових унікальних підходів, що дозволяють
збільшити чи якісно покращити соціальну дію), суттєву та позитивну зміну у
суспільстві на умовах самоокупності, пом’якшення та вирішення соціальних
проблем [1]. Таким чином, соціальне підприємництво можна розглядати як
використання економічних заходів для досягнення цілей соціального розвитку
суспільства. Соціальне підприємництво дозволяє підтримати населення щодо
небезпеки соціальної ізоляції і переважно набуває розвитку у таких сферах як
освіта, охорона довкілля, боротьба з бідністю та права людини. Потребує уваги
і статус соціального підприємця як новатора, що використовує інноваційні ідеї
та накопичені ресурси для вирішення соціальних проблем, і така діяльність у
підсумку приводить до стійких позитивних соціальних зрушень.
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В історії України протягом багатьох десятиліть інститути соціальної
економіки, серед яких, у першу чергу, кооперативи та інші організаційні
утворення самодопомоги, слугували інструментом для підтримати членів
суспільства в умовах економічної кризи, а також розглядалися з позицій
патріотизму у період становлення державності.
Маємо констатувати, що низка традицій соціального підприємництва
нині втрачається, разом з тим відродження соціального підприємництва в
Україні набуває усе більшої популярності серед громадських організацій як
ефективний механізм вирішення локальних соціальних і економічних проблем
територіальних громад. Так, з 2010 р. на базі Асоціації аналітичних
громадських організацій «Соціально–економічні стратегії і партнерства» діє
Центр підтримки соціального підприємництва. До соціальних підприємств, які
успішно працюють в Україні можна віднести асоціацію «Світ. Краса.
Культура», яка створює робочі місця по всій Україні для малозабезпечених
жінок, що перебувають у особливих кризових життєвих обставинах, а також
Одеський Благодійний Фонд «Дорога до дому», яка видає газету для
малозабезпечених, а також забезпечує безробітних роботою у своїх швейних
цехах. У Житомирі при громадській організації «Місія Самарян на Україні»
працює цех з виготовлення виробів з металу. Нині в Україні нараховується
близько 700 підприємств, які за тими чи іншими ознаками можна віднести до
категорії «соціальне підприємництво» [2].
Серед

критеріїв віднесення

підприємств до

категорії

«соціальне

підприємництво» варто назвати: соціальний вплив (спрямованість на вирішення
чи пом’якшення конкретної відчутної соціальної проблеми); інноваційність
(застосування нових підходів, нових способів розв’язання як давньої, так і
новопосталої соціальної проблеми); самоокупність і фінансова стійкість
(незалежність

від

зовнішнього

фінансування);

відтворюваність

моделі

соціального підприємства в інших географічних і соціальних умовах [3].
За відсутності нормативного визначення соціального підприємництва,
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соціальні підприємства використовують для роботи різні доступні правові
форми. Вибір правового та інституційного середовища для ведення соціального
підприємництва

належить

його

засновникам.

Проте,

незалежно

від

організаційної форми, соціальне підприємництво має певні спільні риси, які
відрізняють його від інших форм соціальної активності громадян. Це означає,
серед іншого, що прибуток створюється у межах господарської діяльності
підприємства не як цінність сама по собі, але слугує меті підтримки соціальної
діяльності, створення робочих місць, подальшої активізації та інтеграції як
професійних, так і соціальних чинників [4].
Узагальнення практики соціального підприємництва показує такі основні
тенденції його розвитку в Україні:
1. Соціальне підприємництво виступає як дух часу, появу якого ми
бачимо у всьому світі;
2. Здійснення соціальних проектів відбувається, як правило, спільним
коштом;
3. Характеристиками соціального підприємництва виступаютьвідкритість
до новаторських ідей, встановлення зв'язків із гравцями суспільного процесу,
обмін формулами успіху;
4. Відбувається зміна парадигми цього явища – соціальна інновація
сприймається як проект самоорганізованих професіоналів;
5. Головною

соціальною

цінністю

стає

формування

змістовних

міжкультурних зв'язків;
6. Зростають інвестиції в потенціал людського розвитку;
7. Здійснюються

продюсування

створення

промо–відео

проектів,

консультування по комунікаційній стратегії та навчальні сесії;
8. Існують конфлікти росту – фінансування соціальних ініціатив
сприймається як безповоротні втрати;
9. Зростає прагнення до діалогу між гравцями в суспільстві і формування
змістовних зв'язків [6].
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Соціальне підприємництво в Україні доцільно розглядати як інноваційну
діяльність, що є дієвим засобом досягнення сталого розвитку суспільства в
сучасних

економічних

умовах.

Його

популяризація

вимагає

вивчення

закордонного досвіду, розробки законодавчої бази та створення власної
теоретичної бази.
Соціальне

підприємництво

належить

до

перспективних

видів

відповідальності, адже ґрунтується на усвідомленні суб'єктом свого обов'язку
перед суспільством, що виражається в усвідомленні його потреб як особисто
цінних і пріоритетних над груповими чи особистими. Сьогодні стоїть завдання
визначення національної специфіки цього явища та способів підтримки його з
боку держави.
Розвиток соціального підприємництва в Україні потребує вивчення та
залучення у господарський обіг практики соціального підприємництва країн
Європейського Союзу, розвитку громадських дискусій щодо фінансування
соціальної економіки, змін у правовому середовищі [5].
В

якості

інструментів

фінансового

забезпечення

соціального

підприємництва варто використовувати існуючі можливості для підтримки
соціальних заходів, що охоплюють різних суб’єктів, які беруть участь у такій
діяльності і не мають системного характеру.
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ВАЖЛИВІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ У
ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Як відомо, процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови
одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд
труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Ділова сфера є однією з
життєво важливих сфер діяльності людства. Саме за допомогою ділових
паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові,
партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами,
а

також

налагоджуються

приватні

стосунки

між

людьми.

Важливість перекладу вже давно визнана у сучасному суспільстві. Різні галузі
національних економік у країнах світу широко користуються перекладом для
отримання інформації щодо науково–технічного прогресу. Переклад є також
досконалим засобом збагачення мов та культур різних країн. Завдяки
безперервним постійним контактам у суспільній, політичній, економічній,
культурній та інших сферах, лексичний склад різних мов постійно збагачується.
Наприклад, такі слова, як бартер, менеджмент, мар– кетинг, комп’ютер та
багато інших стали невід’ємною частиною словникового складу різних мов.
Ведення справ з іноземним партнером частіше всього починається з листа,
посланого по факсу чи електронною поштою. Ділові листи є важливим
елементом зовнішньоекономічної діяльності. В країнах з розвиненою ринковою
економікою, ділові папери є невід'ємною частиною соціально–економічних
відносин.
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В загальному вигляді ділові листи можуть бути присвячені наступним
питанням: співробітництво з відчизняними та іноземними фірмами; участь в
торговій і комерційній діяльності; співробітництво у рамках консорціуму;
питання, пов'язані з підготовкою та реалізацією контракту, ціни контракту,
формам розрахунку і умовам платежу; командирування спеціалістів; підготовка
іноземних і національних кадрів; рекламації і врегулювання претензій;
влаштуванню на роботу; медичному обслуговуванню та іншим питанням.
Для адекватного перекладу з української мови на англійську необхідно
враховувати предметну ситуацію, котра відображає предмети, що згадуються в
українському тексті, та зв’язки між ними. Коли ми говоримо про відрахування
якоїсь суми грошей, тобто віднімання з більшої суми, звичайно, беремо за
основу дієслово deduct і утворюємо від нього іменник deduction. Але при
перекладі словосполучення відрахування у пенсійний фонд слід керуватися
логікою дії, тобто замість deductions from, що в даному випадку буде мати
протилежне значення, треба вжити contributions to (the pension fund).
Також треба звернути увагу на складнощі вибору лексичного відповідника в
англійській мові, коли відомі нам синоніми не є рівнозначними і фактично ми
маємо справу з різними англійськими словами, які українською виражені одним
словом. Влучним прикладом є українське дієслово оцінювати. У значенні бути
вдячним — це (to) appreciate; у значенні давати оцінку — (to) assess, evaluate,
estimate; нарешті, у значенні встановлювати ціну (товару) — (to) price. Те ж
саме стосується вірного вибору відповідника в українській мові. Так,
англійській іменник yield залежно від контексту може мати такі значення —
врожай; виробіток; вихід (продукції); дохід; видобуток; корисна робота.
Правильний переклад буде запорукою успіху у веденні зовнішньо–економічної
діяльності. Коли всі папери підготовлені якісно, іноземний партнер може ще
раз переконатися в професіоналізмі і надійності вашої компанії.
Список використаних джерел
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ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ЯК ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ
КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах глобалізації світового економічного простору та загострення
конкурентної боротьби проблема пріоритетів у використанні досягнень
науково–технічного прогресу стає першочерговою. Методами розв’язання
проблеми можуть стати конкурентна розвідка та промислове шпигунство. У
сучасних умовах інтелектуальної незахищенності промислове шпигунство, як
цілеспрямований збір інтелектуальних і конфіденційних даних у неетичній та
незаконній формі, стрімко процвітає.
Питанням економічної безпеки на макро– і мікрорівні займались такі
вітчизняні вчені як В.Д. Базилевич, З.С. Варналій, В.М. Геєць, І.І. Мазур, В.І
Мунтіян та ін.. Проблему економічної безпеки для малого та середнього бізнесу
висвітлено у працях Васильцева Т.Г., Покропивного С.Ф., Реверчука Н., Ткач
В.О. та інших. Співвідношення категорій «промислове шпигунство» і
«конкурентна розвідка» досліджували Березін І., Зеркалов Д.В., Івченко О.,
Ткачук Т.Ю. та ін..
Шпигунство (від німецького дієслова shpahen – вистежувати) або інакше
розвідка – це професіина діяльність з метою одержання інформаціі, що надає
одержувачеві істотні переваги в політиці, економіці та інших сферах діяльності
[4, с. 16].
Промислове
конфіденціиних

шпигунство
відомостеи

–
про

це

добування

діяльність

протизаконним
конкурентів,

шляхом

розкрадання

відомостеи зі складових ноу–хау, ведення недобросовісноі конкуренціі,
154

одержання персональних даних для іхнє використання в злочинних цілях.
Сучасне промислове шпигунство – це ще и свідоме приведення в непридатність
виробничого обладнання, інформаціиних систем, здіиснення психологічного
тиску на співробітників з метою дестабілізаціі діяльності конкурента [2, с. 64–
66].
Промислове шпигунство можна визначити як збір інтелектуальних і
конфіденціиних даних у неетичнии та незаконнии спосіб для того, щоб
отримати перевагу на ринку в контексті недобросовісноі конкуренціі. Основна
ідея промислового шпигунства полягає в тому, щоб отримати інформацію про
дослідження і розробки та розвиток клієнтськоі бази, на котру конкуренти
витрачають роки та зусилля, полегшеним та значно швидшим методом,
наприклад, підкупом співробітника в команді конкурента, використовуючи і хні
телефони або помилки в системі менеджменту[9].
Конкурентна розвідка і промислове шпигунство мають багато спільного у
завданнях, підходах, у цільовій аудиторії, в об'єктах і виконавцях, але вони
відрізняються один від одного концептуально.
Метою як конкурентної розвідки, так і промислового шпигунства є
одержання інформації, яка б дала змогу здобути конкурентну перевагу на
ринку. Вважається, що і розвідка, і шпигунство вирішують наступні три
основні завдання:
1) Добування відомостей (легальними і нелегальними шляхами).
2) Аналітична обробка відомостей.
3) Доведення інформації до зацікавлених осіб.
Головна відмінність між розвідкою і шпигунством полягає в способах
добування відомостей [7].
Пошук інформації в Україні не заборонений законом, тобто збирати
інформацію може кожен суб’єкт господарювання чи громадянин зокрема
приумові – не використовувати заборонених методів, що порушують
гарантовані Конституцією права і свобода людини. Про бізнес–структури
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можна дізнатися 90–95% правдивої та корисної інформації з цілком легальних
джерел: з Інтернету, з друкованих засобів масової інформації, під час
проведення професійних семінарів, конференцій, виставок тощо [5].
Промислове шпигунство, навпаки, передбачає нелегальні методи й
технології. Служба конкурентної розвідки користується тільки відкритими
джерелами, оскільки робота розвідника — інформаційно–аналітична, тобто
збирання й обробка різних даних, що впливають або можуть вплинути на
розвиток бізнесу. Шпигунство полягає головним чином в оперативній роботі,
зокрема в незаконному проникненні на територію конкурента, знятті
інформації з каналів зв'язку, стеженні, підкупі, шантажі, викраденні інформації
тощо [6].
В багатьох випадках підприємства малого і середнього бізнесу до
промислового шпигунства вдаються тому, що не навчені методам конкурентної
розвідки, а часто і взагалі не знають про їхнє існування. У ситуації, коли
необхідність виживання або підвищення конкурентоспроможності існує
об'єктивно, а про наявність законних методів досягнення результату
підприємство не інформовано, частина компаній стає на шлях промислового
шпигунства. У зв'язку з цим, суспільства професіоналів конкурентної розвідки
всього світу включають у свої завдання просвітницькі функції.
В цілому сукупність методів, притаманних промисловому шпигунству,
можна об'єднати у дві групи.
1.Агентурні методи.
2.Технічні методи[3].
До новітніх загроз економічній безпеці підприємства слід віднести
професіоналізацію кримінального світу, який не поступається «чистому»
бізнесу в сфері отримання корисної інформації про стратегічні й тактичні
наміриконкурентів з метою здобуття конкурентної переваги на ринку через
витіснення

або

знищення

суперника;

проте

при

рейдерських

атаках

використовує перевірені практикою прямі загрози менеджменту підприємства
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чи членам їхніх родини та силове захоплення[1].
В сучасному світі рівень промислового шпигунства процвітає і включає
наирізноманітніші методи: від використання випадкових співробітників, що
працюють в якості таємних агентів, хакерів, наиманих команд грабіжників до
треш–зборів, вивчення сміттєвих контеинерів, підслуховування тощо. Все
частіше останніми роками відбувається вторгнення через корпоративну мережу
у формі так званих «цільових атак». Як правило, цілеспрямовании напад
проводиться з метою отримання початкового доступу до мережі, що згодом
переростає у постіину загрозу у формі крадіжки даних. Типами організаціи, що
стають мішенню цільових атак, як правило, є великі, добре відомі
багатонаціональні організаціі, котрі переважно працюють в державному
секторі, обороні, енергетиці і фармацевтичніи діяльності. В останні роки дании
перелік розширився, включивши в себе усі форми організаціи, в тому числі
малого і середнього бізнесу [8, с. 370].
Суб'єктами підприємницького шпигунства, як правило, є особи, які (або за
допомогою

яких)

реалізують

зовнішні

загрози

інформаційній

безпеці

господарюючих суб’єктів: конкуренти, агенти конкурентів, злочинні елементи,
партнери, а також суб’єкти, що не пов’язані з підприємницькою діяльністю та
ін.

До

специфічної

категорії

суб'єктів

підприємницького

шпигунства

відноситься персонал, який реалізує внутрішні загрози інформаційній безпеці
підприємства [1].
Отже, для захисту комерційної інформації у малому і середньому бізнесі
повинна бути встановлена система, яка забезпечує передачу конкретним особам
тільки такого обсягу інформації, який дозволяє їм сумлінно виконувати свої
службові обов’язки і знижує рівень можливих збитків при переході працівника
до фірми–конкурента.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Інноваційна

діяльність

є

однією

з

основних

умов

виробництва

конкурентоспроможної продукції та виступає головним чинником ефективного
функціонування підприємств і розвитку аграрного сектору економіки України.
Рушійною

силою

економічного

зростання

є

розвиток

інноваційних

високопродуктивних технологій, які здатні забезпечити світові стандарти якості
продукції та прибутковість сільського господарства. Застосування таких
технологій

із

використанням

високопродуктивної

техніки

в

умовах

непередбачуваних змін у зовнішньому середовищі забезпечать прогресивний
розвиток сільського господарства та виробництво конкурентоспроможної на
внутрішньому і зовнішньому ринках продукції [1].
Основними напрямами інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, що сприятимуть підвищенню їхньої економічної ефективності є:
– технологічні (розробка і впровадження якісно нових технологій
виробництва

і

характеризуються

зберігання
максимально

сільськогосподарської
корисним

результатом;

продукції,

що

вдосконалення

технологічних процесів з метою скорочення тривалості виробничого циклу
переробки сільськогосподарської сировини при забезпеченні необхідної якості
продукції;

розробка

і

впровадження

власних

пакувальних

ліній,

що

відповідають технологічній специфіці вироблених продуктів; вдосконалення
тари, упаковки і способів перевезень);
– асортиментні (розробка і виробництво екологічно безпечних продуктів
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масового споживання; підвищення споживчих якостей продукції; проходження
сертифікації і стандартизації продукції);
– маркетингові (кон'юнктурні дослідження ринків збуту і виявлення нових
споживчих сегментів, пошук і формування інформаційних баз даних про
ринкове середовище і споживчі властивості товарів конкуруючих підприємств,
пошуки партнерів по впровадженню і фінансуванню інноваційних проектів);
– інфраструктури (формування інституційних структур, що охоплюють
весь цикл інноваційного супроводу виробничої діяльності від генерації нових
науково–технічних ідей і їх відпрацювання до випуску і реалізації наукоємної
продукції) [3].
У зв’язку зі специфікою галузі та особливостями виробничих процесів
можна

виділити

такі

основні

особливості

інноваційного

процесу

в

агропромисловому виробництві:
– вибір технологій виробництва сільськогосподарської продукції залежить
від природно–кліматичних умов;
–

організаційна

розірваність

між

дослідженнями

та

розробками

(виконуваними спеціальними науково–дослідними організаціями) новацій і
безпосереднім виробництвом;
– сезонність виробництва та тривалий виробничий цикл для деяких видів
сільськогосподарської продукції;
–

розосередження

на

великій

території

сільськогосподарського

виробництва [2].
Інноваційні процеси наштовхуються на велику кількість перешкод на
шляху їхнього використання в агропромисловому виробництві. До таких
перешкод можна віднести:
– низький попит на інноваційні розробки серед виробників на
внутрішньому ринку;
– не сформована державна інноваційна політика;
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–низька підтримка та стимулювання підприємств державою для здійснення
інноваційної діяльності;
– обмежені фінансові можливості аграрних підприємств.
З огляду на дану ситуацію українські аграрні підприємства не поспішають
підвищувати свою інноваційну активність, залишаючи її на низькому рівні.
Нині

на

сільськогосподарських

підприємствах

кількість

основних

технічних засобів, що були зняті з експлуатації, у 10–20 разів перевищила
кількість придбаних нових. У результаті кількість тракторів зменшилася більш
як на 220 тис. одиниць, зернозбиральних комбайнів – більш як на 46 тис.,
кормозбиральних комбайнів – майже на 30 тис., іншої сільськогосподарської
техніки – на десятки тисяч одиниць. Навантаження на один облікований
трактор перевищило 100 гектарів ріллі, на комбайн – 250 гектарів ранніх
зернових, а в окремих регіонах – 300 гектарів, у зв'язку з чим щорічні втрати
зерна досягають 5–10 млн. тонн і значна його кількість переходить із класу
продовольчого в кормове. Майже 80 відсотків наявної в сільськогосподарських
підприємствах техніки відпрацювало амортизаційний строк експлуатації і
потребує значних витрат на підтримання її в робочому стані. Рівень її технічної
готовності в період найбільшого навантаження не перевищує 70–75%, що
призводить до грубих порушень технологічних регламентів вирощування
сільськогосподарських культур [4].
Основна

проблема

реалізації

інноваційної

стратегії

підвищення

ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств полягає в
тому, що темпи розвитку і структура сектору аграрних досліджень і розробок
не повною мірою відповідають потребам сільського господарства і постійно
зростаючому попиту на передові технології з боку окремих сегментів
підприємницького сектору.
Очевидно, що у вирішенні даних проблем активну роль повинна
відігравати

держава,

розробляючи

комплексну
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програму

інноваційного

розвитку галузі, визначаючи пріоритети і встановлюючи систему заходів
прямого та непрямого регулювання.
Отже, незважаючи на всі проблеми інноваційного розвитку, привабливість
аграрної сфери стає дедалі помітнішою. Перед аграрною сферою відкриваються
широкі перспективи у зв’язку з загрозою світової продовольчої кризи,
зростанням попиту на біопаливо, відсутністю можливості розширювати посівні
площі й нарощувати продуктивність сільського господарства основних
аграрних країн.
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РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток аграрного сектору національної економіки характеризується
визначальними особливостями, до яких зокрема належать і глобалізаційні
процеси.
Інтеграція у вузькому розумінні є процесом об’єднання певних елементів
в одне ціле з метою отримання бажаного результату. В широкому розумінні
інтеграція означає організаційне поєднання технологічно пов’язаних між собою
різнорідних видів діяльності для виробництва кінцевого продукту, а також
доведення його до споживача з метою отримання запланованого результату. В
сільському господарстві інтеграція передбачає розвиток виробничих і
економічних зв’язків між підприємствами агропромислового комплексу, які
орієнтовані на поєднання їхніх земельних, фінансових, матеріальних, людських
та інших ресурсів для виробництва і реалізації кінцевого продукту [5, с. 380].
На нашу думку, інтеграційні процеси сприятимуть:
− поєднанню інтересів усіх учасників, які об’єднуються з метою
спільного виробництва, переробки та реалізації продукції;
− організації єдиного процесу виробництва, закупівлі, переробки
продукції;
− ефективному управлінню процесами виробництва, переробки і
реалізації продукції;
− ефективному використанню ресурсів підприємств агропромислового
комплексу та інших учасників інтеграції;
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−

використанню

в

процесі

виробництва

та

переробки

сільськогосподарської продукції сучасних технологій, новітньої техніки та
наукових розробок.
В сучасних умовах розвитку економічних відносин виділяють такі типи
інтеграції в агропромисловому комплексі:
горизонтальна інтеграція – це форма організації об’єднання підприємств
агропромислового

комплексу,

які

виробляють

аналогічну

продукцію.

Найчастіше відбувається в умовах, коли одна фірма бере під контроль або
поглинає іншу фірму, що, функціонує в цій же галузі й на тому ж ланцюзі
виробництва що і фірма, яка поглинає іншу;
вертикальна інтеграція – це форма організації об'єднання підприємств
агропромислового комплексу, а також сфер допоміжної діяльності, які
забезпечують єдність і безперервність відтворювального і технологічного
процесів та використання виробничих ресурсів. Передбачає процес злиття
стадій виробництва, що сприяє зниженню транзакційних витрат і оптимізації
самого виробництва;
конгломератна інтеграція - це форма організації об'єднання підприємств
агропромислового комплексу, які виробляють абсолютно різні, непов’язані між
собою продукти;
локальна інтеграція

-

це форма організації об'єднання підприємств

агропромислового комплексу, які функціонують на місцевих ринках;
регіональна інтеграція - це форма організації об'єднання підприємств
агропромислового комплексу з метою розвитку стійких економічних зв'язків та
створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі.
транснаціональна

інтеграція

-

це

форма

організації

об'єднання

підприємств агропромислового комплексу різних країн, регіонів, що носить
глобальний характер.
В

агропромисловому комплексі

горизонтальна

та

вертикальна

України

інтеграція
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представлена

підприємств

та

переважно
господарств

агропромислового комплексу (табл. 1). На думку А. Звірбуле-Берзіни, і
горизонтальна

і

вертикальна

інтеграція

підприємств

та

господарств

агропромислового комплексу можуть бути засновані як на кооперативних так і
некооперативних принципах:
Таблиця 1
Форми просторової інтеграції
Принципи інтеграції
Некооперативні

Кооперативні

Вертикальна інтеграція
Підприємства
агропромислового
комплексу
інтегруються
вертикально з
метою
посилення контролю над
виробництвом, переробкою
та реалізацією продукції .
Господарства
та
підприємства
аграрного
сектору економіки з метою
реалізації спільних цілей
об’єднуються на принципах
вертикальної інтеграції.

Горизонтальна інтеграція
Підприємства
агропромислового
комплексу
інтегруються
горизонтально на принципах
концентрації, консолідації
та спеціалізації
Господарства
та
підприємства
аграрного
сектору економіки з метою
реалізації спільних цілей
об’єднуються на принципах
горизонтальної інтеграції.

Джерело: Складено автором за даними: [3, с.7].
В

агропромисловому комплексі

некооперативна

горизонтальна

України

інтеграція

та

представлена
частково

переважно

кооперативна

вертикальна і горизонтальна інтеграція. Проаналізуємо дані таблиці 2.
Таблиця 2
Форми господарювання в аграрному секторі економіки України 2014
– 2015, %
Форма
господарювання
Агрохолдинги
Приватні
сільськогосподарські
підприємства
Сільськогосподарські
кооперативи
Фермерські
господарства
Державні
підприємства
Підприємства інших
форм

2012

2013

2014

2015

16,7
8,5

16,8
8,3

16,8
8,2

17
8,0

1,7

1,6

1,4

1,3

68,9

69,7

71,6

71,2

0,6

0,6

0,5

0,5

3,6

3,0

1,5

2
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господарювання
Усього

100

100

100

100

Джерело: Складено автором за даними: [2, с.49].
Як бачимо, серед сучасних інтегрованих форм господарювання, що
функціонують в аграрному секторі України виділяються:

агрохолдинги у

вигляді господарських товариств та сільськогосподарські кооперативи (в
основному обслуговуючі та частково виробничі).
Агрохолдинги – це великі капіталістичні агро-торгово-промислові
підприємства,

які

використовують

десятки

тисяч

гектарів

сільськогосподарських угідь для вирощування найбільш рентабельних та
технологічно механізованих сільськогосподарських культур (соняшник, ріпак,
колосові зернові, кукурудза) із застосуванням хімічних добрив, пестицидів,
гербіцидів та інших засобів захисту рослин для отримання високих урожаїв.
Агрохолдинги належать до регіональних горизонтальних некооперативних
інтегрованих формувань у виробничій сфері. Загалом агрохолдинги сьогодні
концентрують близько 5 млн.га, або майже 15% ріллі в Україні.

В

законодавстві України діяльність агрохолдингів регулюється законом «Про
господарські товариства».
Сільськогосподарські кооперативи є формою регіональної вертикальної
кооперативної

інтеграції

в

агропромисловому комплексі.

В

Україні

сільськогосподарська кооперація регулюється такими законодавчими актами:
законами

України

«Про

сільськогосподарську

кооперацію»

та

«Про

кооперацію», Земельним кодексом та Господарським кодексом.
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив на відміну від
великих аграрних торгово-промислових підприємств (агрохолдингів), виконує
найголовнішу соціальну функцію сільського господарства: створює додаткові
робочі місця у сільській місцевості, забезпечує гарантії робочих місць, сприяє
поліпшенню соціального захисту сільського населення та підвищенню рівня
життя на селі тощо.
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Отже, в сучасних умовах господарювання, на нашу думку, виникає
необхідність

теоретичного

обґрунтування

розвитку

системи

сільськогосподарської кооперації, що є особливо актуальним для особистих
селянських

господарств,

які

виробляють

переважну

кількість

сільськогосподарської продукції. Розвиток сільськогосподарської кооперації
перш за все залежить від інституційного забезпечення, а саме: державної
підтримки, яка головним чином виявляється у створенні відповідної
законодавчої бази, сприятливої для розвитку сільськогосподарської кооперації
в Україні, а також у фінансовій підтримці створення матеріально-технічної бази
кооперативів.
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ВЫБОР ЛОКАЦИИ ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КАК
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Для максимизации потока клиентов и продаж в розничном бизнесе одно
из ключевых мест в стратегии компании занимает выбор правильной локации.
Для логистической почтовой компании выбор локации не менее важен, в то же
время критерии, на основании которых происходит выбор локации отличаются
от розничной точки ритейлера. Рассмотрим эти критерии.
1. Минимально необходимая площадь склада.
Площадь склада рассчитывается для планового грузооборота и зависит от
нагрузки на квадратный метр. Нагрузка считается в объемной величине, в
расчет берутся размеры по крайним точкам груза по формуле: Длина * Ширина
* Высота (каждый размер в см) и разделить на 4000.
Запас прочности следует брать в перспективе 3х лет. Отслеживая тренд
изменения объема груза в регионе, динамику развития ключевых клиентов,
рассчитываем плановый грузооборот через 3 года. Далее найденную величину
грузооборота делим на норматив веса на квадратный метр и получаем
минимально необходимую площадь логистического центра.
2. Конфигурация помещения.
В случае аренды (а не постройки) помещения под логистический центр
происходит

поиск

наиболее

подходящего

варианта

с

минимальным

количеством углов (оптимально – прямоугольник) с шириной помещения от 18
метров и более.
3. Количество постановочных мест и ворот
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Кроме общего количества постановочных мест, учитывается наличие
рампы, количество ворот на территорию склада, накрытие над рампой.
Хороший вариант – когда есть постановочные места под разные виды
транспорта: 20/10 кубовую фуру, 5/3 тонные грузовики, бусы и пикапы. В
идеальном случае постановочных мест должно быть максимальное количество
по двум длинным сторонам склада.
4. Подъездная инфраструктура.
Важнейший критерий при выборе локации логистического центра –
конфигурация и размер территории возле склада для удобной парковки
20тонных фур, расстояние до центральных магистралей, качество покрытия
(асфальт) на территории возле склада и подъездных путей, освещенность дорог
и т.д.
5. Складская инфраструктура.
Наличие на складе собственной складской инфраструктуры: стеллажи, их
количество и качество, погрузчики, ручные роклы, конвейеры и т.п. является
существенным критерием при выборе склада.
6. Рабочие и менеджеры.
Наличие доступной, лояльной, квалифицированной и недорогой рабочей
силы,

стоимость

ее

доставки

на

склад

(развозка)

или

доступность

общественного транспорта, с учетом потенциальной текучести персонала и
цены замены одних сотрудников на других – все это влияет на выбор локации.
При этом учитывается уровень безработицы в регионе по ключевым для
текущего склада группам работников.
7. Стоимость владения помещением.
Цена склада, как за квадратный метр, так и в целом, возможность
получить отсрочку платежа, срок заключения договора аренды и возможности
его продления выливается в общая стоимость владения помещением, которая
есть следующим важным критерием выбора локации.
8. Годовой пробег автомобилей.
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Рассчитывается объем годового пробега всех автомобилей, которые будут
заезжать на склад (в тонно-километрах) исходя из потенциальной плановой
нагрузки на склад. В этом помогает специальное программное обеспечение,
связанное с картами местности Google maps.
9. Социальная инфраструктура
Наличие

и

качество

социальной

инфраструктуры

для

работы

сотрудников, такие как душевые, туалеты, столовые помещения, подсобные
помещения, отопление и т.п. влияют на выбор локации.
На основе критериев №6, 7 и 8 рассчитывается общий бюджет затрат
склада на каждом из потенциальных сортировочных центров в месте, где идет
поиск локации.
Для выбора конкретной локации используется математическая модель.
У каждого из имеющихся критериев есть свой удельный вес, который мы
ежегодно определяем на основании статистики прошлого периода и экспертных
оценок. Методология – попарное сравнение каждого критерия с каждым и
выбор более важного. В результате у каждого критерия рассчитывается
удельный вес.
Каждый склад в выборке в процессе его исследования набирает
определенные

балы

по

каждому

из

вышеуказанных

критериев.

При

перемножении оценки критерия на удельный вес этого критерия получаем
интегральный показатель. Сумма таких интегральных показателей составляет
интегральный показатель для каждого склада. Сравнивая интегральные
показатели всех складов в выборке (потенциальные места для открытия
сортировочного центра) выбирается самый лучший, наиболее подходящий с
которым впоследствии и заключается договор аренды.
В отличие от розничного торгового предприятия, где наличие прямого
конкурента рядом является скорее минусом, то для логистического центра
присутствие конкурента не является столь серьезным критерием при выборе
локации. Единственная конкурентная борьба, которая происходит – борьба за
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персонал. В случае наличия одного или даже нескольких крупных конкурентов
рядом, легче и дешевле решать разнообразные инфраструктурные вопросы,
такие как поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии;
пропускная система на территорию складов (экономия на охране) или создание
объектов социальной инфраструктуры.
При выборе расположения складов небольшая отдаленность от города
является преимуществом по причине более низких арендных ставок, более
низкой ценой ресурсов (вода, арендная плата за землю), значительно меньшей
загруженности транспортных путей, что сказывается на скорости работы
склада, скорости доставки грузов на склад и отсутствии потерь на топливе при
задержках в автомобильных пробках.
Как мы видим, выбор локации для такого (на первый взгляд)
непривередливого объекта инфраструктуры как логистический почтовый центр,
есть сложным и довольно длительным процессом, требующим от компании
значительных затрат ресурсов, энергии и времени. В то же время правильный
выбор

и

расчет

локации

даст

возможность

получить

конкурентное

преимущество на долгие годы для конкретной компании и максимизировать
выгоды, которые может дать правильная локация.
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РОЗВИТОК КОНТРАКТНОГО ФЕРМЕРСТВА: ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ
КРАЇН
В 90-х роках XX століття з переходом до нових форм господарювання в
сільському господарстві України була здійснена спроба організації як
вертикальної

так

і

горизонтальної

некооперативної

інтеграції

в

агропромисловому комплексі України та організації контрактного фермерства
адаптуючи досвід розвинених країн, зокрема США та Європи.
Горизонтальна інтеграція в сільському господарстві – це форма співпраці
виробників сільськогосподарської продукції, зокрема фермерів, яка передбачає
злиття їх операційних одиниць. Цілями такого об'єднання є:
- реалізація так званої «економії масштабу» у виробництві;
- розширення потужності виробництва з метою постачання більшої
кількості продукту на ринок;
- скорочення витрат при закупівлі сировини ( закупки за оптовою
ціною).
Вертикальна інтеграція передбачає поєднання функцій одного або
декількох етапів в діяльності окремого агропромислового підприємства. Така
інтеграція може поєднувати не тільки організаційні, але й правові аспекти в
діяльності підприємства. Передбачає також процес поглинання одним
підприємством іншого раніше незалежного. Прикладом вертикальної інтеграції
в агропромисловому комплексі є:
- інтеграція між виробниками молока і переробним підприємством,
яке спеціалізується на виробництві молочних продуктів;
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- інтеграція між виробниками овочів і переробним підприємством,
яке спеціалізується на виробництві овочевих консерв;
- інтеграція між виробниками пивоварного ячменю і солоду

і

пивоварним підприємством;
- об’єднання ферм, які спеціалізуються на вирощуванні тварин та
підприємств виробників кормів;
- об’єднання м'ясопереробних підприємств та підприємств роздрібної
мережі.
Розрізняють вертикальну інтеграцію «знизу вгору» та «зверху вниз».
Прикладом вертикальної інтеграції «знизу вгору» є поглинання підприємством
м'ясопереробних продуктів скотобійні для виробництва брендових товарів.
Якщо ж агропромислове підприємство переймає роботу зі стадії нижнього
сектору аграрного виробництва (наприклад птицебійня інтегрує сектор
розведення курей, їхнє годування, переробку та виведення на ринок м’яса
курки), то це є формою вертикальної інтеграції «зверху вниз».
В 90-ті роки XX століття в Україні інтеграційні процеси розглядалися як
такі, які сприятимуть створенню різних формувань в агропромисловому секторі
з різними організаційно - правовими формами, такими як: асоціації, холдинги,
акціонерні товариства, кооперативи, фінансово-промислові групи та інші
форми. Передбачалося, що об’єднання виробників та підприємств аграрного
сектору

в

агропромислові

структури

дозволить

розширити

масштаби

виробництва, забезпечить інтереси всіх учасників щодо досягнення

їх

найвищих економічних результатів в агробізнесі. Саме тому була здійснена
спроба створення і такої форми регіональної вертикальної інтеграції як
контрактне фермерство у вітчизняному агропромисловому секторі.
Під контрактним фермерством ми розуміємо економічні відносини, що
виникають між суб’єктами аграрного сектору економіки та регулюються
форвардними контрактами, які визначають зобов'язання фермерів і партнерів у
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бізнесі, зокрема агропромислових підприємств. Ці сільськогосподарські
контракти тягнуть за собою обов'язок продавців (фермерів) постачати зазначені
обсяги продукції відповідної якості, а покупців - прийняти товар і здійснювати
платежі за умовами визначеними у контракті. До контракту також може бути
включено:
- авансова поставка матеріалів (наприклад, насіння, добрива, засоби
захисту рослин);
- кредитування доставки товару;
- інші нефінансові послуги (наприклад, розширення, навчання,
транспорт та логістика).
Учені Ітон і Шепхерд розрізняють п’ять основних моделей формування
контрактного фермерства, які використовуються в США та в Європі, зокрема в
Німеччині [6]. Вони відрізняються в залежності від виробленої продукції,
ресурсів агропромислового підприємства (покупця) та специфіки відносин між
фермером і агропромисловим підприємством (покупцем) (табл. 1).

Таблиця 1
Моделі формування контрактного фермерства

Бізнес-моделі

Характеристика

Особливості

Переваги

Недоліки

Неформальна
модель

Ця модель є найчастіше
використовується серед всіх
інших моделей контрактного
фермерства, незважаючи на
те
що
існує
ризик
невиконання зобов'язань з
боку обох сторін: і фермера,
і підприємства-партнера.

Неформальні угоди
переважно
оформляються
на
сезонні роботи у
сфері виробництва.

Низькі
експлуатаці
йні витрати;
високий
рівень
аутсорсингу
.

Обмежений
контроль над
виробництвом
(переважно
якість
продукції,
технології
тощо);
неналагоджена
логістика
розривів
у
поставках;
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сильна
конкуренція з
боку
підприємства –
закупівельника
Посередницька
модель

Багатогранна
модель

Ця модель передбачає, що
агропромислове
підприємство укладає угоду
про
співробітництво
не
безпосередньо з виробником
сільськогосподарської
продукції,
а
через
посередника.

Посередник
закуповує урожай у
виробника
сільськогосподарсько
ї
продукції
та
перепродає
її
безпосередньо
агропромисловому
підприємству.

Мінімальні
інвестиції з
боку
покупця в
технічну
або
фінансову
підтримку
виробництв
а;
низька
вартість
зміни
партнерів.

Контрол
ь
над
виробництвом
продукції щодо
обсягів,
кількості
та
якості.

Ця
є
основою
централізованої моделі або
моделі
нерухомості.
Передбачає
технічну
допомогу фермерам, надання
товарного кредиту, допомога
в управлінні виробництвом.

Заснована переважно
на
співпраці
іноземних інвесторів
з
вітчизняними
сільськогосподарськи
ми виробниками. Є
формою
вертикальної
організації
та
координації.

Обмежені
інвестиції у
виробництв
о
сільськогос
подарської
продукції.

Співпраця
з
невеликими
фермерськими
господарствам,
великий ризик
від
побічних
продажів;;
високі
транспортні
витрати

Агропромислове
підприємство
співпрацює
безпосередньо
з
фермерським
господарством
надаючи
йому
необхідні
послуги
для
виробництва
Є
формою продукції.
вертикальної інтеграції та
найбільш
популярною
моделлю
контрактного
фермерства серед інших.

Забезпечує
високий
рівень
контролю
над якістю
продукції та
обсягами
виробництв
а.

Високий рівень
інвестицій
у
сільськогоспод
арську техніку
для збирання
врожаю;
матеріальнотехнічна
підтримка
виробництва
тощо.

.

Централізован
а модель

Ця модель передбачає, що
агропромислове
підприємство, яке укладає
угоду
з
виробником
сільськогосподарської
продукції контролює процес
виробництва продукції (з
посівної до збору врожаю).

Модель
нерухомості

Ця модель передбачає значні Ця
модель
інвестиції агропромислового найбільш
підприємства
в
землю, ефективною
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є Високий
рівень
для контролю

Вимагає
значних
інвестицій

у

сільськогосподарську
техніку, розвиток персоналу,
а
також
здійснення
управлінського контролю.

агропромислового
підприємства
оптимального
використання
потужностей
з
виробництва
та
переробки продукції.
Передбачає
чітко
визначені
обсяги
продажу
сільськогосподарсько
ї продукції.

над
ланцюгом
поставок;
спрощена
технічна
допомога;
контроль
виробництв
а продукції

виробництво
(земля, праця);
високі ризики,
пов'язані
з
врожайністю;
обмежена
гнучкість.

Джерело: складено автором за даними [6].
Щодо змісту, форми і процесу укладення таких угод, то фермерські
контракти мають досить мінливий характер, тобто угоди можуть бути укладені
як в усній так і в письмовій формі; опис зобов'язань між партнерами може
залишатися розпливчастим або бути досить специфічним; контракти можуть
оновлюватися кожен сезон або укладатися на довгостроковий період;
специфікації можуть підписуватися як по кожному окремому виду продукції
так і загалом на весь товар. Як бачимо, контрактне фермерство, перш за все,
має передбачати вигоди для обох сторін угоди.
Отже, моделі контрактного фермерства можуть приймати різні форми за
участю різних суб'єктів господарювання, але укладення договорів між фермою і
компанію агробізнесу є загальним і застосовується до будь-якої бізнес-моделі
контрактного фермерства.
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