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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ.

 Основні функції уряду — це встановлення поло�

жень і правил, які регулюють бізнес діяльність. Деякі
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Зазначено, що державне регулювання розвитку бізнесу завжди залежить від політичної культури. Фор�
мування державного регулювання розвитку бізнесу, створеного в політично стабільній країні, буде
відрізнятися від ситуації в нестабільній країні. Стабільна політична система може приймати сприятливі
для бізнесу рішення, які сприяють розвитку місцевого бізнесу та залученню іноземних інвесторів. Не�
стабільні системи являють собою проблеми, які ставлять під загрозу здатність уряду підтримувати пра�
вопорядок. Це негативно позначається на діловому середовищі.

Запропоновано дослідження американського досвіду (США) ролі державного регулювання розвитку
бізнесу, проблем посилення держконтролю з метою подальшого вибору оптимальних управлінських
рішень. Де визначено, що Уряд США здійснює свою владу декількома способами: контролює отримання
дозволу для бізнес діяльність; забезпечує примусове виконання бізнес�контракт з іншими підприємства�
ми; захист споживача; захист співробітників компанії (Адміністрація безпеки і гігієни праці (OSHA), Управ�
ління з безпеки та гігієни праці (MSHA), Відділ заробітної плати і годин (правила для дітей, які не досягли
18 років)); захист навколишнього середовища; система оподаткування; уповноважує компанії публіку�
вати фінансову інформацію, тим самим захищаючи права інвесторів і мотивуючи подальші інвестиції.

Підсумовуючи Американський досвід, зазначаємо, що приватний сектор є головною економічною си�
лою країни, але йому необхідно державне регулювання. Роль Уряду США в розвитку бізнесу відіграє стра�
тегічне значення, Конституція США дає Уряду право регулювати торгівлю. Зазначимо, що роль Уряду з
часом збільшилася, ділове співтовариство як і раніше користується значною свободою.

It is noted that state regulation of business development always depends on political culture. Formation of
state regulation of business development created in a politically stable country will be different from the situation
in an unstable country. A stable political system can adopt business�friendly solutions that promote the
development of local business and the attraction of foreign investors. Unstable systems are issues that
compromise the government's ability to maintain law and order. It negatively affects the business environment.

The research of American experience (USA) on the role of state regulation of business development, problems
of strengthening of state control in order to further choose optimal managerial decisions is proposed. Where it
is determined that the US Government exercises its power in several ways: controls the obtaining of a permit for
business activities; ensures compulsory execution of a business contract with other enterprises; consumer
protection; employee protection (Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Occupational Safety
and Health Administration (MSHA), Payroll and Hours Section (rules for children under the age of 18);
Environmental Protection; tax system; empowers companies to publish financial information, thereby protecting
the rights of investors and motivating further investments.

Summarizing American experience, we note that the private sector is the main economic power of the country,
but it needs state regulation. The role of the US Government in business development plays a strategic role, the
US Constitution gives the Government the right to regulate trade. It should be noted that the role of the Government
over time has increased, the business community still enjoys considerable freedom.
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правила, як�от: мінімальна заробітна плата, є обов'яз�

ковими. Бізнес повинен бути досить гнучким, щоб реа�

гувати на мінливі правила і політику. Уряд впроваджує

політику, яка впливає на соціальну поведінку в бізнес�

середовищі. Наприклад, Уряд може стягувати податки

з використання вуглецевого палива і в той же самий час
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надавати субсидії для підприємств, які використовують

відновлювані джерела енергії. Уряд може всіляко га�

рантувати розвиток нових технологій, які приведуть до

необхідних змін всередині країни.

Коли Уряд вибирає шлях збільшення в будь�якому

конкретному секторі податків або зборів, ніж це необ�

хідно, інвестори втрачають інтерес до цього сектора.

Аналогічним чином, звільнення від податків і мит у кон�

кретному секторі стимулює інвестиції в нього і може

привести до зростання даного напрямку. Наприклад,

висока податкова ставка на імпортовані товари може

стимулювати місцеве виробництво одних і тих же то�

варів. З іншого боку, висока податкова ставка на сиро�

вину заважає вітчизняному виробництву.

Державне регулювання розвитку бізнесу завжди за�

лежить від політичної культури. Формування державного

регулювання розвитку бізнесу, створеного в політично

стабільній країні, буде відрізнятися від ситуації, в не�

стабільній країні. Стабільна політична система може прий�

мати сприятливі для бізнесу рішення, які сприяють роз�

витку місцевого бізнесу та залученню іноземних інвесторів.

Нестабільні системи являють собою проблеми, які став�

лять під загрозу здатність уряду підтримувати правопоря�

док. Це негативно позначається на діловому середовищі.

Уряду отримують гроші від оподаткування. Збіль�

шення витрат вимагає збільшення податків або запози�

чень. Будь�яке збільшення податків буде перешкоджати

інвестиціям, особливо серед бізнесу, які знаходяться в

роздумах про необхідність і доцільність початку бізнесу

в цій країні. Збільшення витрат також поглинає обмеже�

ний обсяг заощаджень, залишаючи менше грошей для

приватних інвестицій. Скорочення обсягу приватних інве�

стицій скорочує виробництво товарів і послуг. Це, в свою

чергу, може привести до ліквідації робочих місць.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Питанням дослідження державного регулювання у

сфері розвитку малого та середнього підприємництва

присвячені праці багатьох вітчизняних науковців. Ваго�

мий внесок у вивчення впливу державного регулюван�

ня розвитку бізнесу зробили такі вітчизняні та зарубіжні

вчені, як: І. Ясіновська, С. Жарая, Л. Бацьора, В. Леві�

на, Л. Безугла.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження американського досві�

ду (США) ролі державного регулювання розвитку бізне�

су, проблем посилення держконтролю в з метою по�

дальшого вибору оптимальних управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Президент США Калвін Кулідж одного разу сказав:

"Головна справа американського народу — це бізнес"

[3, с. 226]. Дійсно, приватний сектор є головною еконо�

мічною силою країни, але йому необхідно державне ре�

гулювання. Роль Уряду США в розвитку бізнесу відіграє

стратегічне значення, Конституція США дає Уряду пра�

во регулювати торгівлю. Зазначимо, що роль Уряду з

часом збільшилася, ділове співтовариство як і раніше

користується значною свободою. Уряд здійснює свою

владу декількома способами.

По�перше, контролює отримання дозволу для бізнес

діяльність. Більшість підприємств повинні зареєструвати�

ся в Уряді штату для роботи. Корпораціям необхідно мати

статут, а іншим формам бізнесу, таким як товариства з

обмеженою відповідальністю або партнерські відносини,

потрібні інші форми реєстрації. Функція цієї реєстрації

зазвичай полягає у визначенні фінансового зобов'язання

(ступінь фінансової відповідальності), яке повинні мати

власники компанії [2, с. 95]. Воно визначається сумою, яку

вони вклали в цю конкретну організацію. Реєстрація та�

кож дозволяє Уряду контролювати компанії для виконан�

ня інших своїх функцій в діловому світі.

По�друге, забезпечення примусове виконання

бізнес�контракт з іншими підприємствами. Ці контрак�

ти можуть бути складними, або вони можуть бути про�

стими (гарантія на закуплені товари). Якщо одна сторо�

на відмовляється виконати своє зобов'язання за кон�

трактом, компанія звертається до правової системи при�

мусового виконання.

По�третє, роль Уряду включає в себе захист спожи�

вача. Коли продавець не дотримується гарантії, поку�

пець має право вимагати виконання зобов'язань. Ана�

логічним чином, коли продукт заподіює шкоду людині,

через суд споживач має право притягнути до відпові�

дальності постачальника або виробника. Маркування —

ще одна вимога, яку Уряд накладає на маркетологів.

Наприклад, у багатьох харчових продуктах повинно

відображатися вміст харчових продуктів на упаковці.

Протягом десятиліть Уряд США підтримує динаміку до

збільшення прогресу в області прав споживачів.

По�четверте, це захист співробітників компанії. Ба�

гато державних і федеральних агентств мають функції

щодо захисту прав співробітників компанії. Наприклад,

адміністрацією з охорони праці та безпеки є Агентство

департаменту праці. Його місія полягає в забезпеченні

безпечного та здорового робочого середовища. Комісія

з рівних можливостей захищає працівників від дискрим�

інації. Закон про справедливі трудові норми застосо�

вується з 1938 року Відділом заробітної плати і годин,

діє сьогодні і був в останній раз оновлений в 2017 році.

Він охоплює встановлення національних нормативів

мінімальної заробітної плати, понаднормових, облікових

записів і законів про дитячу працю, які охоплюють співро�

бітників у бізнесі (приватний сектор), а також федераль�

них, державних і місцевих органів влади.

Закон 1970 року щодо безпеки та гігієни праці га�

рантує, що роботодавці забезпечують безпечні і сані�

тарні умови праці за допомогою частих перевірок і шка�

ли оцінки [4, с. 89]. Компанія повинна відповідати пев�

ним стандартам, щоб залишатися в бізнесі. Це правило

часто змінювалося протягом багатьох років поряд з

мінливими санітарними та робочими стандартами.

Відповідно до акту 1970 року роботодавці повинні

надавати робочі місця без роботи, уникаючи фізичної

шкоди і смерті працівників, за допомогою ряду процедур.

Три організації контролюють здоров'я і безпеку на

робочому місці:

— Адміністрація безпеки і гігієни праці (OSHA);
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— Управління з безпеки та гігієни праці (MSHA);

— Відділ заробітної плати і годин (правила для

дітей, які не досягли 18 років) [1, с. 28].

По�п'яте, це захист навколишнього середовища. Ко�

ли бізнес діяльність впливає на третю сторону —

зовнішнє середовище. Таким чином, роль Уряду регу�

лює діяльність промисловості і тим самим захищає гро�

мадськість від зовнішніх екстерналій.

По�шосте, це система оподаткування. Уряд США роз�

робляє систему оподаткування на всіх рівнях бізнесу, ус�

відомлюючи що отриманий дохід є важливою частиною

державного бюджету. Прибуток оподатковується на кор�

поративному рівні, а потім обкладається податком як

особистий дохід при розподілі як дивіденди. Це жодним

чином не є недоречним, оскільки воно врівноважує по�

датковий тягар між компанією і фізичною особою.

Закон про захист доходів від сплати пенсій співро�

бітників гарантує, що співробітники отримають варіан�

ти етапів виходу на пенсію і пільги для здоров'я, на які

вони мають право працювати в якості штатних співро�

бітників. Існує також кілька необхідних переваг, в тому

числі страхування по безробіттю, страхування трудових

компенсацій і допомогу співробітникам по соціальному

забезпеченню.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS)

опублікувала оновлений варіант форми I�9, що дає пра�

во працювати в США. Цей закон забороняє роботодав�

цям наймати людей, в тому числі громадян США, на

роботу в Сполучених Штатах без перевірки їх особис�

тості та отримання ними дозволу на роботу за формою

I�9 [4, с. 102].

По�сьоме, Уряд США уповноважує компанії публі�

кувати фінансову інформацію, тим самим захищаючи

права інвесторів і мотивуючи подальші інвестиції. Заз�

вичай це робиться шляхом подачі заявок до Комісії з

цінних паперів і бірж.

Державна політика розвитку бізнесу може вплива�

ти на процентні ставки, зростання яких збільшує вартість

запозичень в бізнес�співтоваристві. Більш високі став�

ки також призводять до зниження споживчих витрат.

Більш низькі процентні ставки залучають інвестиції,

оскільки підприємства збільшують виробництво. У ко�

роткостроковій перспективі уряд може впливати на про�

центні ставки, друкуючи більше грошей, що в кінцево�

му підсумку може призвести до інфляції [5]. Бізнес не

процвітає, коли спостерігається високий рівень інфляції.

ВИСНОВКИ
Уряд США встановив правила: ведення бізнесу, за�

хисту прав працівників, захисту навколишнього середо�

вища та залучення корпорацій до відповідальності.

Деякі з цих правил відрізняються маючи більш вагоме

значення, ніж інші для кожного американського співро�

бітника і споживача.

Є також правила які змінюються, а бо доповнюють�

ся, до них відносять Закон про зайнятість, який стосуєть�

ся мінімальної заробітної плати, пільг, дотримання ви�

мог безпеки і гігієни праці, роботи для громадян, які не

є громадянами США, умов праці, забезпечення рівних

можливостей та правил конфіденційності — і за масш�

табом охоплення відносяться до найбільшого сегменту

суб'єктів бізнес діяльності.

Інформація бізнесом зазвичай збирається від співро�

бітників і клієнтів під час найму і ділових операцій, а зако�

ни про конфіденційність не дозволяють підприємствам

вільно розкривати цю інформацію. Зібрана інформація

може включати номер соціального страхування, адресу,

ім'я, умови здоров'я, номера кредитної карти, банківські

номери та особисту біографію. Мало того, що існують різні

закони, що дозволяють компаніям поширювати цю інфор�

мацію, але люди можуть пред'являти позов компаніям за

розкриття конфіденційної інформації.

Федеральна торгова комісія контролює ділові прак�

тики та застосовує штрафи по відношенню до компаній,

які порушують обіцянки конфіденційності, які вони зро�

били для споживачів. Наприклад, коли компанія обіцяє

не використовувати свою інформацію способами,

відмінними від заявлених або розповсюджуючи особи�

сту інформацію без згоди на це співробітників, та

клієнтів, Федеральна торгова комісія (FTC) стягує з них

публічно за такі злочини величезні штрафи і змушує

бізнес більше не здійснювати не відповідну поведінку.
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