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Важливою складовою успішної реалізації моделі відкритих
інновацій є наявність та стан таких елементів національної інно-
ваційної системи як інфраструктура, захист інтелектуальної вла-
сності, зв’язки з науково-дослідними організаціями та універси-
тетами, інноваційна культура. На жаль, в Україні на даний
момент немає комплексних передумов для розвитку і підтримки
інновацій. Як промислові підприємства, так і організації — еле-
менти інноваційної інфраструктури не мають достатніх фінансо-
вих, інформаційних ресурсів, необхідних знань та методик під-
тримки реалізації інновацій.

Водночас, інноваційна система України складається з багатьох
підсистем, що часто чинять суперечливий вплив на протікання
інноваційних процесів. Кожна з цих підсистем вимагає окремого
глибокого вивчення для відображення багатофакторності впливу
на формування умов, покликаних стимулювати активізацію інно-
ваційної діяльності на підприємствах, в тому числі через реаліза-
цію відкритих інновацій.
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МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

АННОТАЦІЯ. У статті запропоновано методику та здійснено оцінку
рівня розвитку малого бізнесу в Україні на основі зіставлень з показ-
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никами розвитку малого бізнесу У Великобританії. За результатами
оцінки визначені стратегічні пріоритети розвитку вітчизняного малого
бізнесу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: малий бізнес, суб’єкти малого підприємництва,
структура малого бізнесу за видами економічної діяльності.

АННОТАЦИЯ.В статье предложена методика и проведена оценка
уровня развития малого бизнеса в Украине на основе сопоставлений
с показателями развития малого бизнеса в Великобритании. По ре-
зультатам оценки определены стратегические приоритеты развития
отечественного малого бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малый бизнес, субъекты малого предпринима-
тельства, структура малого бизнеса по видам экономической деяте-
льности.

ANNOTATION. The assessment of the level of small business
development in Ukraine based on comparisons with the indicators of
small business development in the UK are presented in the article. The
methodical approach to the evaluation of small business development is
offered. The strategic development priorities of the national small
business sector are identified by results of research.

KEYWORDS: small business, structure of small businesses by economic
activity.

Стратегічною метою України проголошено її інтеграцію в Єв-
ропейський Союз. Перспективи такої інтеграції значною мірою
залежать від рівня міжнародної конкурентоспроможності країни ,
а також від характеру структурних змін, обумовлених входжен-
ням в європейський економічний простір. Однією з головних пе-
редумов прогресивних структурних зрушень в економіці України
є розвиток малого бізнесу. З огляду на сучасну економічну ситу-
ацію в Україні, активізація розвитку цього сектора економіки на-
буває особливої актуальності.

Досвід країн Центральної Європи і Балтії свідчить, що їх при-
єднання до ЄС суттєво розширює можливості для розвитку мало-
го бізнесу, проте не є гарантією того, що ці можливості будуть
реалізовані. У цьому контексті оцінка кількісних та якісних па-
раметрів вітчизняного малого бізнесу у співставленні з країнами
ЄС, з’ясування його реальних можливостей та обмежень,
пов’язаних з політикою євроінтеграції України, та визначення на
цій основі стратегічних пріоритетів його подальшого розвитку
представляє практичний інтерес.
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Рівень розвитку МБ розглядається нами як комплексне еконо-
мічне поняття, яке визначається не тільки його місцем в структу-
рі національної економіки (у порівнянні із секторами середнього
і великого бізнесу), але й показниками його стану та динаміки у
зіставленні з аналогічними показниками МБ у розвинених краї-
нах.

В цілому результати проведених розрахунків свідчать, що за
роки ринкових трансформацій в Україні малий бізнес перетвори-
вся в один з ключових секторів національної економіки, який за
часткою найманих працівників та внеском у загальні обсяги реа-
лізованої продукції поступається лише великим підприємствам і
значно випереджає сектор середнього бізнесу.

Вітчизняний малий бізнес за відносними кількісними показ-
никами (частка у загальній кількості зайнятих і найманих у СГ
працівників; частка у загальних обсягах реалізованої СГ продук-
ції), визначеними за статистичними критеріями ЄС, цілком співс-
тавний з аналогічними показниками розвитку малого бізнесу в
європейських країнах, зокрема, у Великобританії.

Визначені в процесі дослідження відмінності у розвитку мало-
го бізнесу в Україні та Великобританії стосуються таких його
якісних характеристик:

— впродовж останніх п’яти років на третину скоротилася кі-
лькість вітчизняних СМБ, на 27% кількість зайнятих у них пра-
цівників, на 5% їх частка у загальних обсягах реалізованої СГ
продукції;

— малий бізнес в Україні зосереджений переважно у сфері
торгівлі, тоді як у розвинених країнах пріоритетною сферою дія-
льності СМБ є насамперед сфера послуг;

— суттєве (у 3 — 4 рази) відставання українських малих під-
приємств від європейських по всім основним показникам іннова-
ційної активності.

Відповідність відносних кількісних параметрів розвитку мало-
го бізнесу в Україні рівню аналогічних параметрів малого бізнесу
в європейських країнах, зокрема у Великобританії, за одночасно-
го погіршення якісних характеристик його розвитку свідчить про
необхідність зміни пріоритетів державної політики підтримки
малого бізнесу. В основу формування нової системи організацій-
но-економічних механізмів державного регулювання малого біз-
несу в Україні має бути покладений селективний підхід з орієн-
тацією на забезпечення вищого рівня якості розвитку малого
бізнесу. До стратегічних пріоритетів розвитку вітчизняного ма-
лого бізнесу в першу чергу слід віднести стимулювання малих
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підприємств сфери послуг та виробничих малих підприємств до
взаємодії із середніми і великими підприємствами (виробнича
кооперація, франчайзинг, субконтракти), а також створення
сприятливих умов для виникнення і розгортання діяльності інно-
ваційних малих підприємств.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Висвітлені та проаналізовані сучасні проблеми функціо-
нування гірничо-металургійного комплексу України за умов невизна-
ченості ринку металопродукції; надано узагальнену класифікацію на-
прямків стратегії і тактики управління розвитком підприємств гірничо-
металургійного комплексу України.
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