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Впровадження новітніх державно-управлінських технологій без 

урахування можливостей організму підлітка, а також нескоординованість 

міжвідомчої взаємодії щодо забезпечення фізіологічного розвитку 

учнівської молоді в оточуючому середовищі створюють додаткові 

передумови для погіршення соматичного і психічного здоров’я. 

Проте, наука «державне управління» майже не має відпрацьованих 

наукових підходів щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад 

функціонування відкритої системи формування здорового способу життя 

учнівської молоді. 

Наразі слід переглянути традиційну практику діяльності, посилити 

міжгалузеве та міжсекторну багаторівневу співпрацю соціальних 

інститутів суспільства, сконцентрувати ресурси (зокрема кадрові, 

фінансові й матеріально-технічні) на розв’язанні найгостріших проблем, 

маючи на увазі, що цілеспрямована ідеологія формування здорового 

способу життя учнівської молоді має бути покладена в основу 

комплексної та системної роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, громадських організацій, сім’ї та інших соціальних 

інститутів. Таке об’єднання зусиль потребує єдиної державної політики зі 

створення системи формування здорового способу життя учнівської 

молоді. Ця система має складатися з нормативно-правової бази, 

відповідальних державних структур, об’єднання громадян на всіх рівнях, 

механізму координації зусиль усіх учасників роботи з формування 

здорового способу життя підростаючого покоління. 

Література: 

1. Іваненко М.М. Формування здорового способу життя молоді. – К., 

2017. – 215 с. 

 

СЕКЦІЯ 4 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ 

Кутузова Н. Г. 

к. и. н., доцент, кафедра правоведения, 

Одесский национальный политехнический университет 

(Одесса, Украина) 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Малый бизнес в экономике любой страны играет существенную 

роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической 

системы страны, обеспечивая стабильность  рыночных отношений, 

привлекая большую часть граждан страны в эти отношения путём 
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открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность 

производства путём глубокой специализации и кооперации производства, 

что благоприятно сказывается на экономическом росте всей национальной 

экономики. Кроме того, наличие малого бизнеса  выгодно крупному: 

существует много мелких вопросов, которые крупному бизнесу решать не 

выгодно – здесь поможет малый бизнес.       

Одним из главных условий успешности проводимых в Украине 

социально-экономических реформ, способных вывести страну из кризиса, 

добиться эффективного функционирования производства и сферы услуг, 

является развитие малого предпринимательства. Но тут существует ряд 

серьёзных проблем.  

Отсутствие чёткого механизма реализации государственных мер по 

поддержке малого бизнеса, затруднения в получении кредитов, 

производственных помещений и материальных ресурсов поставили малые 

предприятия в неравное положение  с  крупными. Это привело к 

сокращению их роста и к ориентации не на производство, а на торгово-

закупочную и  посредническую деятельность. 

В чём конкретные причины, препятствующие  развитию малого 

бизнеса в Украине? Их много:  

- чрезмерные налоги;  

- отсутствие поддержки  или  даже препятствование со стороны 

государства;   

- всеобъемлющая коррупция на всех уровнях создания и 

функционирования малого бизнеса;  - неразвитость производственной 

инфраструктуры;  

- нехватка специализированного оборудования;  

- слабость информационной базы;  

- профессиональная  неподготовленность самих предпринимателей; 

- неравные возможности  в конкуренции с крупным бизнесом; 

- острая проблема формирования финансовой базы становления и 

развития мелкого бизнеса. 

Как показывает изучение зарубежного опыта, непременным 

условием успеха в развитии малого бизнеса является положение о том, 

что малые предприятия и малое предпринимательство нуждаются во 

всесторонней и стабильной государственной поддержке. В данном 

направлении государство сделало первые шаги. В конце 1991 года был 

учреждён Государственный комитет по содействию малым предприятиям, 

образован Национальный фонд поддержки предпринимательства и 

развития конкуренции. В 1993 году учреждён Государственный 
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инновационный фонд и утверждена долгосрочная программа 

государственной поддержки малого бизнеса.  

К настоящему времени принимаются меры в правовом и 

организационном обеспечении формирования малого 

предпринимательства в качестве особого сектора экономики Украины. 

Надо освободить малые предприятия от налогов на инвестиции на 

ввозимые технологии. И, конечно, нужны налоговые льготы на период 

становления малого бизнеса хотя бы на 5-7 лет. Необходим также 

дифференцированный налоговый подход к предприятиям разного 

профиля деятельности. В первую очередь нужно стимулировать 

производство наиболее приоритетных видов продукции путём льгот, 

дотаций, создания информационно-консультативных и научно-

технических центров, развития системы страхования и материального 

снабжения. Более низкие ставки налогов необходимы в сфере медицины, 

образования, дошкольного  воспитания и культуры. 

Комплекс первоочередных мер по развитию малого 

предпринимательства в Украине должен осуществляться в следующих 

направлениях: а) нормативно–правовое; б) информационно-

техническое;  в) финансово – кредитное;  г) организационное;  д) 

кадровое и консультационное обеспечение; е) внешнеэкономическая 

деятельность – привлечение иностранных инвестиций к развитию 

предпринимательства.  

Цивилизованное развитие малого бизнеса возможно только при 

наличии концептуально-стройной  системы государственно-правовых мер, 

направленных на все виды его поддержки. Без государственно-правовой 

политики в этой области становление малого предпринимательства 

невозможно, эффективность его деятельности резко снижается и 

назначение деформируется. 

В современных условиях относительный рост малого бизнеса на 

фоне общего спада производства и кризисного состояния многих крупных 

предприятий, в том числе монопольных, демонстрирует его большой 

внутренний потенциал, возможность для  широких слоёв населения 

обеспечить собственными силами  своё благосостояние. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

В сучасних умовах переходу від індустріального до 

постіндустріального суспільства освіта стає самостійною системою, яка 

впливає на сферу праці та економіки, є стратегічним ресурсом державних 

політичних структур, пріоритетним статусом. Саме з загальними 

процесами в суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і 

форм соціального буття пов’язана нова педагогіка, характерною ознакою 

якої є інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому. 

Найважливішим завданням сучасної школи є підготовка випускника, який 

є цілісною особистістю, усебічно розвиненою, здатною до критичного 

мислення, патріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-

етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає 

гідність і права людини: – інноватора, здатного змінювати навколишній 

світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати 

на ринку праці, вчитися впродовж життя. 

Навчання в школі учні продовжують в навчальних закладах 

професійно-технічної, вищої освіти, які здійснюють підготовку до 

професійної діяльності. Тим більш важливе для розуміння педагогами цих 

навчальних закладів необхідності формування в учнів ПТНЗ, ВНЗ 

навичок, які будуть необхідні для їх успішного працевлаштування: уміння 

вирішувати складні завдання, критичне мислення, креативність, 

управління людьми, навички координації та взаємодії, емоційний 

інтелект, судження і прийняття рішень (важливим буде не тільки якість, 

але й швидкість прийняття рішень), клієнтоорієнтованість, уміння вести 

переговори, когнітивна гнучкість. 

 На створення освіти нового покоління спрямований Закон України 

«Про освіту», який метою освіти визначає «всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування 

своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій 

основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [1]. 
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