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звернення від підприємства до споживача не працюють спільно на вирішення загальної 
задачі, вони можуть спричинити труднощі встановлення контакту з потенційним 
споживачем. Так, ефективна програма інтегрованих маркетингових комунікацій 
допомагає полегшити природний процес сприйняття інформації.  
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На сьогодні основні небезпеки зовнішнього середовища для України 
зосереджені в сфері енергетики, в фінансовій та торговій сферах і саме ці сфери є 
провідними з погляду забезпечення економічної безпеки держави. Саме енергетична 
сфера впливає на фінансову безпеку держави, і саме вона буде визначати економічний 
розвиток України в найближчі роки.  

Як сфера фінансів, так і сфера енергетики пов‘язані з металургією та хімічною 
промисловістю, які є найбільшими споживачами енергоресурсів. З іншого боку саме 
валютні надходження від продажі металу та хімічної продукції визначають фінансову 
стабільності в українській фінансовій системі.  

З металургією і хімією пов‘язані значною мірою проблеми української економіки 
та її національної безпеки. Дослідження засвідчують, що зовнішній попит на продукцію 
цих галузей практично визначає перспективи розвитку економіки в цілому [1].  

Саме металургічна та хімічна промисловість формують енергетичний баланс 
України та визначають ціноутворення на газовому ринку. Наповнення бюджету за 
рахунок податкових платежів, здатність держави впливати на валютний курс за рахунок 
валютних надходжень суттєво залежать від доходності металургійної та хімічної 
промисловості, яку визначають ціни на енергоресурси, що відповідно впливає на 
економічну безпеку держави.  

Конкурентоспроможність продукції хімічної та металургійної промисловості на 
зовнішньому ринку впливає на проблему зовнішнього боргу України, адже зменшення 
надходження валюти змушує державу запозичувати кошти міжнародних фінансових 
інститутів.  

Отже, на економічну стабільність держави та її залежність від зовнішніх 
факторів глобального економічного середовища суттєво впливає структура української 
економіки.   
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Таким чином, можна визначити коло факторів, що впливають на рівень 
фінансової та економічної стабільності України:  

- ціна на енергоресурси,  

- обсяги експорту та стабільність та конкурентоспроможність хімічної 
та металургійної промисловості,  

- валютні надходження та державний борг та бюджет.  

У фінансовій сфері найбільшу стурбованість викликає стан бюджету країни, 
адже в останні роки країна знаходиться в умовах зростаючого бюджетного дефіциту, що 
викликає потребу у рефінансуванні державного боргу за рахунок ресурсів МВФ ті ін.  

Складовою частиною фінансової безпеки України є стан її банківської системи. 
Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України відповідає 
інтересам розвитку національної фінансової системи, але існують ризики швидкого 
зростання присутності іноземного капіталу у банківській системі країни, пов'язані з 
можливою втратою суверенітету у сфері грошово-кредитної політики, можливим 
посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності банків, 
спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку, 
можливим відтоком фінансових ресурсів.  

Для нейтралізації негативних ефектів у сфері банківської системи в Україні 
доцільно ввести нормативно-організаційний відбір і моніторинг доступу іноземного 
банківського капіталу на основі національних пріоритетів розвитку; увести заборону на 
доступ банків з офшорних зон, а також розробити чіткі правила продажу банків з 
національним капіталом іноземним власникам.  

Вагомим фактором, який впливає на стан економічної безпеки України, є 
інвестиційна складова, оскільки випереджальні темпи економічного зростання 
потребують належного фінансування. За таких умов попит національних економік на 
інвестиційні ресурси постійно зростає, що загострює конкурентну боротьбу на ринку 
прямих іноземних інвестицій. Недолік внутрішніх інвестиційних ресурсів в останні роки 
активно покривався за рахунок припливу іноземних інвестицій. Але серед прямих 
іноземних інвестицій значна частина належала спекулятивному капіталу. Це 
підтверджується тим фактом, що за час фінансово-економічної кризи спостерігався 
значний відтік прямих інвестицій (більше 2 млрд. дол.) [2].  

Але Україна є потенційно привабливою для інвесторів країною за рахунок таких 
факторів:  

- зручне геополітичне місце розташування,  

- високий рівень природно-ресурсної забезпеченості,  

- дешева кваліфікована робоча сила,  

- значний потенціал зростання внутрішнього споживчого ринку.  

Ще одним чинником економічної безпеки України є енергетична складова, яка 
визначає стан паливно-енергетичних галузей.  

Економічна безпека у сфері виробництва металу та хімії є похідною від стану 
фінансово-енергетичної системи, оскільки орієнтовані на експорт галузі України 
являються енерго – і фінансово витратними.  
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Целью данного доклада является выделение, систематизация и осмысление на 
основе системного подхода характерных особенностей малых предприятий в качестве 
самостоятельного экономического уклада, как одного из главных условий устойчивого 
развития, а также связанных с этим проблем управления и поиска путей их решения. 
Объектом рассмотрения являются малые предприятия в области В2В производственных 
услуг рекламной полиграфии с высоким соотношением «материальный продукт/услуга» 
[4].  

Финансово-экономический кризис 2008 года обнажил слабость концепции 
неолиберализма в западной макроэкономической науке. В лексикон теоретиков 
вернулись понятия «регулирование», «бонусная система поощрения», 
«информационная асимметрия». Как известно, именно этими простыми терминами 
описываются ключевые причины, приведшие крупнейшую экономику мира к кризису  

[7].   

Многочисленными жертвами турбулентности экономики стали малые 
предприятия. Они оказались в заложниках у крупных компаний и государственных 
институтов, не справившихся с управлением. Но разорились далеко не все из них. И 
здесь суть проблемы: способы выживания этих двух видов хозяйствующих субъектов 
совершенно разные. Первые выживают только собственными силами, вторые – с 
помощью государства. Кризис обнажил слабость универсального подхода к управлению 
предприятиями.   

 В законодательстве Российской Федерации (РФ) малые и средние предприятия 
объединены в общую группу хозяйствующих субъектов. Им посвящены 
самостоятельные блоки законов, регулирующих их деятельность [11]. Таким образом, 
государство отделяет малый и средний бизнес от крупного.   

 Кроме того, Закон РФ разделяет некрупный бизнес на три составные части:  

микро-предприятия, малые и средние предприятия. Мы же такого разделения не видим 
и рассматриваем микро и средние предприятия частным случаем малых предприятий, 
поскольку, с нашей точки зрения, рост микро-предприятия через малое к среднему не 
содержит в себе настолько заметных качественных изменений, как скачок между 
средними и крупными предприятиями.  

Законодательство РФ разделяет предприятия по категориям только 
количественными характеристиками, такими как «средняя численность работников», 
«выручка от реализации товаров (работ, услуг)» и т.д. [9]. О качественных 
характеристиках в законах ни слова, хотя такие характеристики есть и признаются 
многими теоретиками [3, 5]. Кроме того, малый бизнес стал заметной категорией в 
экономике – он создает существенную долю ВВП почти любой страны [10]. 
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