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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах, що створилися у суспільстві внас!

лідок трансформаційних перетворень, суттєво змінюєть!

ся роль держави як суб'єкта господарських відносин. Ще

знедавна саме вона була монопольним власником засобів

виробництва і уособлювала в собі "глобального" підприє!

мця, в розпорядженні якого знаходилися майже необме!

жені ресурси: природні, фінансові, трудові тощо.

На сьогодні на місці "глобального" підприємця з'я!

вилися сотні й тисячі охочих до роботи господарів, час!

тина з яких (за законодавчою нормою) складають сферу

малого підприємництва. Таким чином, актуальним є пи!

тання про роль держави у відтворенні підприємницького

потенціалу суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ряд проблем впливу держави на підприємництво дос!

ліджено в працях, як вітчизняних, так і зарубіжних нау!

ковців А.О. Дєгтяр, Й. Б. Жиляева, К.Р. Макконел, С.Л.

Брю, М.Й. Малік, Н.О. Подлужна, Л.В. Романова, В.І Со!

рокина, Г.В. Уманців та інших вчених. Віддаючи належне

їх науковим напрацюванням з цієї проблематики, слід за!

уважити, що єдиної точки зору щодо визначення ролі дер!

жави у відтворенні підприємницького потенціалу суспіль!

ства так і не досягнуто.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі сучасної держави у

відтворенні підприємницького потенціалу суспільства та

визначення напрямів удосконалення даного процесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Пошуком відповіді на запитання про нове позиціону!

вання держави щодо економіки переймалася велика

кількість дослідників. Частина з них поставила собі за

мету визначити макроекономічні перешкоди, які стриму!

ють розвиток підприємництва, в тому числі тих, що ма!

ють безпосереднє відношення до роботи державних ус!

танов [7]. Інші сконцентрувалися на ідентифікації заходів

регулювання бізнесу, включаючи й малий [3, c. 94; 2, c.

174]. Декого цікавлять ті чи інші засоби впливу органів

місцевого самоврядування на сферу, що розглядається

[4, с. 134] або накопичений закордонний досвід [10; 11].

Цей перелік не складно було б продовжити. Між тим, один

з найважливіших аспектів проблеми залишився поза ува!

гою попередників.

Перше, що привертає увагу — відокремлення дер!

жави від засобів виробництва та інших ресурсів, які за!

лучаються підприємцями у процес створення товарів.

Друге — держава є виразником суспільної ідеї, одна зі

страт змісту якої полягає в нарощуванні стандартів жит!

тя, що матеріалізуються у підвищенні якості товарної

маси, спроможної задовольнити потреби споживачів —

громадян країни та підприємств!товаровиробників. У

цьому контексті під товаром слід розуміти будь!який про!

дукт праці, що призначений для продажу (від виробів спо!

живацького попиту та побутових послуг до технологіч!

ного обладнання з вирощування сільськогосподарської

продукції та технічного сервісу). Третє — оскільки

підприємці є складовою частиною суспільства, якій вод!

ночас притаманні риси споживачів та товаровиробників,
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держава має піклуватися про перманентне відтворення

саме цього прошарку населення.

За такої діяльності держави: хворих (завдяки покра!

шенню засобів профілактики захворювань), людей по!

хилого віку (з урахуванням заохочування народжува!

ності), безробітних (шляхом створення робочих місць),

злочинців (впровадження заходів з викорінення переду!

мов, що спонукають індивіда до противоправних дій) має

ставати все менше, а підприємців усе більше і більше. На

підтвердження зробленого висновку звернемося до ре!

зультатів статистичних досліджень. Навіть у країнах є ета!

лонним (порівняно з нашим) рівнем ринкових відносин і

дбайливим ставленням до малого підприємництва, зі 100

фірм, що починають свою діяльність одночасно, 20 бан!

крутують упродовж першого року, 17 терплять невдачу

протягом другого, наприкінці третього продовжують фун!

кціонувати біля 50, п'ятиріччя святкують лише 33 [7, с.

21].

На сьогодні існують певні зрушення в напряму до ро!

зуміння ролі малого бізнесу в українському суспільстві:

створено законодавче підгрунтя його подальшого роз!

витку, інфраструктуру підтримки починаючих бізнесменів

у регіонах. В той же час відносини між підприємцями та

владою все ще залишаються далекими від ідеальних.

Причин, що пояснюють це становище доволі багато. Але

головна з них, полягає в тому, що історично виникла су!

перечність між кількістю людей, які здатні реалізувати

притаманний їм підприємницький потенціал і, виходячи з

цього, прагнуть всебічної демократизації господарських

стосунків в економіці, з одного боку, та якістю держав!

ного управління, яке здійснюють на практиці чиновники,

більшість з яких знайома лише з відпрацьованими рока!

ми методами адміністративно!командного управління, що

живить своє коріння у тоталітаризмі.

Стосовно ролі державної влади у піднесенні під!

приємництва, то пропозиції з цього приводу пов'язані

перш за все із зміною культури державного управління

економікою. Особливо, з оглядом на пріоритети, пород!

жені реальними можливостями суспільства. Дрібні фірми

виникають навіть у несприятливому зовнішньому сере!

довищі. Це феноменально: майже 200 тис. малих

підприємств та кооперативів, що діють в Україні, вже не

потребують дрібної опіки, самостійно (хто з більшим, а

хто з меншим успіхом) планують, організують свою

діяльність та координують зусилля співробітників з зов!

нішніми помічниками по виробництву та маркетингу про!

дукції. З оглядом на одержані результати та зроблені уза!

гальнення, немає сумніву в тому, що усі тільки виграють,

коли їх буде 3920 тис. (як в Італії), або 6450 тис. (як у

Японії) чи 19300 тис. (як у США). В той же час для ство!

рення нових великих виробництв або докорінної модер!

нізації діючих, треба попередньо розв'язати певну

кількість доволі складних інвестиційних проблем [7, с.

110].

Таким чином, можливо стверджувати, що з усіх відо!

мих функцій (планування, організація, координація, кон!

троль), які притаманні державному управлінню, все

більшої значимості набуває мотивація. Саме вона — ру!

шійна сила зростання суспільної системи, є вирішальним

чинником, який визначає місце останньої в ринковому

оточенні та динаміку прогресу у формуванні відносин

власності. Додамо до цього, що учасники ринкового

процесу, особливо в тій його частині, яка відноситься до

малого бізнесу, обмежені в спеціальних знаннях та дос!

товірній інформації, необхідних для оптимізації своєї еко!

номічної поведінки. За цих обставин підвищується роль

суб'єктивного впливу на визначення напрямів та засобів

забезпечення зростання та розвитку, а, від так, і вимоги

до структури та змісту мотиваційного механізму, що має

бути зрозумілим для всіх, кого він стосується.

Очевидно, що глобальні цілі держави та підприєм!

ництва збігаються майже абсолютно. Так одним з дже!

рел поповнення бюджету країни є податок на прибуток.

Скажімо, у 2012 р. податкові надходження доходної ча!

стини бюджету складали 63,8 %, а податок на прибуток

— 15,7 % [8, с. 52]. З іншого боку, саме отримання та

збільшення прибутку складає найголовніший сенс

підприємницької діяльності. Підвищення добробуту лю!

дей, як найменш в теорії, є головним завданням парла!

менту, уряду, органів місцевого самоврядування. Неви!

конання ними конституційних обов'язків має наслідком

відповідну ротацію (відставку діючого та призначення

нового кабінету міністрів, розпуск й вибори нового скла!

ду Верховної Ради, імпічмент президента тощо). Доля ж

підприємця, який нездатний запропонувати споживачеві

гідного товару передбачувана зі стовідсотковою імовір!

ністю.

Таким чином, маємо ефект замкнутого спонукально!

го кола: сучасне суспільство не в змозі задовольняти свої

вкрай різноманітні потреби без великої кількості малих

та середніх фірм й самостійно діючих представників

вільних професій — держава має обов'язки перед гро!

мадянами в частини створення умов, за яких їх потреби

задовольняються на рівні, що визнається прийнятним —

виконати ці зобов'язання вона може лише завдяки все!

бічного сприяння розвитку підприємництва, включаючи

мале та середнє — фірми, що представлені на ринку,

можуть розраховувати на місце в лавах товаровиробників

лише тоді, коли споживачі своїми грошима висловлюють

їм "вотум довіри".

Реальним об'єктом державного впливу мають бути

не окремі організації або господарські сфери, а мотива!

ційний механізм як система. До її найважливіших скла!

дових слід віднести: безперервний моніторинг потреб

підприємців у реальному масштабі часу; ідентифікацію

поточних мотивів, що є суттєвими для бізнесменів; вибір

або створення моделі мотивації та відпрацювання ме!

ханізмів заохочувального впливу на підприємницьке се!

редовище. З урахуванням, безперечно, дійсних можли!

востей, які держава має у своєму розпорядженні; впро!

вадження мотиваційних алгоритмів, що замикає цикл,

розпочинаючи, його водночас, з вихідного пункту.

Ми погоджуємося з думкою про те, що раціоналіза!

ція державної політики, яка створює сприятливе зовнішнє

середовище для розвитку малих підприємств, має

підгрунтям правову, фінансову та інституціональну сис!

теми, а ефективне функціонування передбачає постійну

взаємодію та координацію діяльності всіх її елементів при

мінімальному дублюванні функцій, орієнтацію як на за!

гальні цілі соціально!економічної політики держави, так

і на інтереси суб'єктів малого підприємництва [5, с. 47].

Результативність впливу на підприємницький процес

значною мірою залежить від здатності оптимізувати по!

єднання як адміністративно!регулятивних, так і економі!

чних методів прийняття політичних й господарських

рішень. Щодо ефективності інституціонального середо!

вища, то воно, за нашими спостереженнями, визначаєть!

ся трьома факторами: характером заходів, до яких

вдається держава для спонукання ділової активності на!

селення країни; поточною особливістю середовища, в

якому вимушені працювати іноватори підприємницьких

проектів та особи, що залучені до їх здійснення; здатні!
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стю малого підприємництва сприймати, адекватно роз!

шифровувати і використовувати імпульси, які генерує це

середовище, при визначені вигляду власної функції ко!

рисності.

Ось чому, при встановлені змісту та відзначенні фор!

ми державного впливу на сферу підприємництва, слід

брати до уваги й соціально!психологічні способи сприй!

няття та суб'єктивної інтерпретації підприємцями дій дер!

жави, оскільки вони безпосередньо впливають на пове!

дінку господарюючих суб'єктів. Майже ідеальною ілюс!

трацією цього є реакція останніх на нововведення в по!

датковій сфері. Кожного разу, коли чиновники намага!

ються "закручувати гайки", турбуючись нібито про

збільшення надходжень у державний бюджет, спостері!

гається негайна "інізація" економіки, а скарбниця, навпа!

ки, пустішає. Наведений приклад пояснює закономірності

дій механізму мотиваційного управління підприємниць!

кою діяльністю на інституціональному рівні. Вона поля!

гає в посиленні її природного стимулювання завдяки

об'єднанню на принципах спільних інтересів кількох фун!

кціональних ролей кожного з суб'єктів, залучених до зам!

кнутого спонукального кола. Це робить шлях від докла!

дених зусиль до одержаного результату, а від нього до

очікуємої компенсації (матеріальної, моральної або ком!

бінованої) найкоротшим.

Розповсюджуючи цю концепцію на поєднання моти!

ваційної бази в тріаді "власник — виробник — держа!

ва", отримуємо максимально можливий і ефективний

ступінь інтеграції їх інтересів. Більш того, в цьому випад!

ку мотивацію господарської діяльності можна назвати

суспільно!підприємницькою, оскільки вона передбачає

підключення "енергетики" малого бізнесу до єдиної сис!

теми досягнення національно!значимих цілей, якими є

стабілізація (зокрема, аграрного виробництва), збільшен!

ня багатства країни та підвищення добробуту людей, які

в ній мешкають. Це є ще одним аргументом на користь

висновку про ефективність поєднання у конкретному

ринковому середовищі адміністративних механізмів мо!

тивації з підприємницькими. Соціально!економічний

ефект цього поєднання полягає в активізації і посиленні

впливу конструктивних характеристик кожного з них на

організаційно!економічний розвиток.

Підприємництво стає засобом досягнення суспільних

цілей, лише у випадку, коли його економічні інтереси гар!

моніюють з інтересами держави. Досягнення цієї мети —

складна і суперечлива задача, пов'язана з формуванням

явища, відомого як конструктивне підприємництво. Тоб!

то такого, яке спрямоване на розвиток продуктивних сил

суспільства, створення економічних та правових ме!

ханізмів, що забезпечують накопичення національного

багатства, сприяють підвищенню загального рівня еко!

номічного розвитку держави [6, с. 15].

Вона тим більш актуальна, що, по!перше, підприєм!

ництво має, як це не прикро, і негативні форми прояву,

які суперечать інтересам суспільства. По!друге, прагнен!

ня гармонізувати економічні інтереси держави і

підприємців має враховувати умови, в яких здійснюють!

ся трансформаційні процеси, що збіглися в Україні з пе!

рерозподілом власності та первинним нагромадженням

капіталу. Огляд минулої історії людства свідчить: цей пер!

іод традиційно супроводжується перебудовою системи

цінностей та морально!етичних норм поведінки, в тому

числі підприємницької, що неминуче відбивається на еко!

номіці. Нарешті, сумною реалією сьогодення є недоско!

налість законодавства, яке не завжди дозволяє реалізо!

вувати наявні підприємницькі задуми найкращим чином,

тобто водночас і легально, і економічно ефективно. Це,

до речі, означає, що збіг інтересів держави і підприємців

вимагає і вимагатиме в оглянутому майбутньому свідо!

мих зусиль зацікавлених суспільних сил.

З урахуванням наведених міркувань, раціонально ви!

ділити особливості конструктивного підприємництва, які

складають основу державного мотиваційного впливу на

нього: чіткі змістовні та цільові обмеження; забезпечен!

ня задоволення інтересів трудового колективу та сус!

пільства; внутрішні самообмеження у формі раціональ!

ного самоконструювання; відсутність позаекономічних

обмежень [9, с. 16—18]. Завданням, яке відповідає

першій з наведених особливостей, є диференціація мо!

тивації конструктивного і неконструктивного підприєм!

ництва: одні і ті ж самі мотиви не повинні та й не можуть

спонукати до дій, скажімо, законослухняних бізнесменів

та таких, що схильні до правопорушень. Другій особли!

вості конструктивного підприємництва відповідає ство!

рення загального мотиваційного простору економічного

розвитку.

Умовами сталості та прогресу будь!якої системи є її

цілісність, ідентичність сприйняття зовнішніх впливів

усією структурою та кожним з окремих компонентів, а

підприємництво є складовою частиною держави, то на!

туральним виглядає висновок: прагнення бізнесмена за!

безпечити успіх власній справі призведе послідовно до

створення нових робочих місць, виготовлення та надан!

ня необхідних споживачам продукції та послуг і, нарешті,

досягнення економічної стабілізації самої держави.

Третя особливість конструктивного підприємництва

обумовлює першочергове заохочування державою тих

проектів та ініціатив, які супроводжуються виникненням

соціального ефекту. Мова про розробку відповідних

інституцій виробництва, в тому числі аграрного (наприк!

лад, особливий порядок підписання державних кон!

трактів, пільгові преференціональні режими, закупівельні

квоти тощо), яка виключає участь у процесі прийняття

рішень щодо доцільності або допустимості підприємниць!

ких проектів державних чиновників. Останнє слово з цьо!

го приводу має належати самим бізнес!іноваторам, але

за умови відповідності їх діяльності нормам соціально!

етичного маркетингу. Оскільки безпосереднє втручання

держави в мікроекономічні процеси здатне спричинити

їх розбалансування або навіть завдати деструктивної

шкоди, умовою здійснення конструктивного підприєм!

ництва є забезпечення йому достатнього рівня свободи

та самостійності. Вони, в свою чергу, полегшують досяг!

нення цілей, що ставить суспільство перед державою.

Отже, особи, які знаходяться при владі, мають виби!

рати між прямим і опосередкованим типами державного

впливу на підприємництво.

Найбільш ефективним і демократичним виглядає дру!

гий з них, бо він вбачає роль держави у оптимізації відно!

син власності, забезпеченні безпеки бізнесу, створенні

ринкової соціально!виробничої інфраструктур, окрес!

ленні нових перспектив економічного розвитку та зрос!

тання.

Для втілення запропонованої ідеї у життя знадобить!

ся, одначе, змінити образ мислення та спосіб діяльності

державних установ, що зайняті розробкою проектів та

здійсненням господарських реформ, а також їх служ!

бовців. Актуальним гаслом для них має стати: "Малий та

середній бізнес — рушійна сила економічного зростан!

ня". Будь!які рішення влади: виконавчої, законодавчої,

судової мають відповідати загально визнаним критеріям

задовільного підприємницького клімату таким, як:
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1. Незворотній характер державної політики щодо

підприємництва, який знаходить продовження у стабіль!

ному законодавстві — гарантії впевненості інвесторів у

майбутньому їх капіталовкладень.

2. Податковий режим, який заохочує до використан!

ня одержаних підприємцями прибутків на подальший роз!

виток перспективної справи, а також діяльність з підтрим!

ки соціальної інфраструктури суспільства.

3. Безумовний захист права власності, в тому числі

на персональне майно, засоби виробництва та інтелек!

туальні цінності: винаходи, товарні марки, ідеї, концепції,

ноу!хау.

4. Дебюрократизація відносин між підприємцями та

державними органами, створення умов для прозорого ви!

рішення суперечливих питань.

5. Позитивне ставлення до підприємництва як до сус!

пільно корисної справи, а до підприємців, як до важли!

вого соціального прошарку нації [1, с. 16—18].

Рішення (незалежно від того, хто є його ініціатором,

оформлювачем або затверджувачем), що приймається в

супереч названим критеріям, повинно визнаватися шкідли!

вим (за рішення суду, наприклад), а впровадження його

ужиття зупинятись на будь!якій стадії проходження.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Розвиток ринкових відносин не відокремлює держа!

ву від економіки, а навпаки підвищує її роль, але у

зміненій порівняно з минулим якості. Найважливішим

призначенням органів державної влади по відношенню

до малих підприємств стає розробка та запровадження

заходів з мотивації ділової активності найбільш ініціатив!

них верст населення країни. На ці цілі використовується

частина загального грошового потоку, який обслуговує

процес купівлі!продажу товарної маси, що створює мале

підприємництво для задоволення споживацьких потреб.

Мотивація підприємництва здійснюється за рахунок

методів матеріального і нематеріального впливу, кожний

з яких має особливу сферу застосування та, відповідно,

специфічні наслідки впровадження. Виявляється, що по!

зитивний результат можливо досягти не мобілізуючи

скільки!небудь великі фінансові кошти. Потенціал життє!

здатності у малих підприємств настільки великий, що для

розвитку їм досить лише не заважати. Держава та підприє!

мництво не протистоять одна другому, між ними відсутні

антагоністичні суперечності. Більш того, у головному їх цілі

збігаються. Особливо, коли йдеться про конструктивне

підприємництво, яке поважає власні інтереси і не нехтує

загальноприйнятими морально!етичними нормами веден!

ня справ. Саме конструктивні підприємці мають стати об'єк!

том першочергового заохочування та підтримки.

Слід зазначити, що мотивація підприємницької актив!

ності не означає створення "парникових" умов для ма!

лих бізнесменів. Досягнення ними успіхів у започатко!

ваній справі має залежати від потенціалу підприємниць!

кої ідеї та інтенсивності зусиль її ініціатора. Але форму!

вання єдиного мотиваційного простору економічного

розвитку, спонукання громадян до проявів соціально!

орієнтованого підприємництва — обов'язок сучасної дер!

жави, бо є запорукою сталого руху до процвітання та

благополуччя.
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