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середовище надає ряд можливостей МСП, які працюють з дуже обмеженими ресурсами.
Отже, більш ефективна адаптація до ІКТ більш необхідна не тільки для оптимізації
внутрішнього процесу фірми, а й для входу в електронний бізнес.
В умовах глобалізації ТНК мали значний вплив на економіку приймаючих країн за
рахунок місцевих стратегій постачання і використання територіально орієнтованих
промислових мереж. Багато місцевих МСП є постачальниками іноземних ТНК. Щоб виробляти
якісний продукт за нижчою ціною, дуже важливі технічні знання і ноу-хау. Найбільш визнаний
напрямок трансформації технологічних знань − від ТНК до МСП. ТНК не прагнуть передавати
свої технологічні знання, аби запобігти їх трансформації з боку МСП.
Сьогодні світ рухається до більш глобалізованої економіки і підприємствам будьякого типу не може ігнорувати глобалізацію і уникати викликів, породжених глобалізацією.
Вплив глобалізації на МСП – це найбільш часто згадувана тема в економічній літературі,
оскільки МСП відіграють важливу роль в сферах виробництва, створення робочих місць,
боротьби з бідністю, інновацій та економічного розвитку в усіх країнах.
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ВПЛИВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Автоматизація – це складова науково-технічного прогресу, що характеризується
введенням засобів, технологій, систем керування, які саморегулюються і потребують нижчої
трудомісткості процесу.
Автоматизація на підприємстві буває:
− Повна – абсолютно автоматична система виробництва з нульовою кількістю збоїв
у процесі, не потребує людського втручання у виробництво.
− Часткова – точкова автоматизація складних для людини процесів, але основна
робота виконується робітником.
− Комплексна – людина керує автоматичною системою виробництва.
Кожен вид автоматизації має певний обсяг впливу як на окремі підприємства, так і на
економіку України.
Плюси автоматизації:
– пришвидщення роботи виробництва;
– звільнення людини від монотонної або фізично тяжкої праці;
– зменшення трудомісткості підприємства;
– прийняття беземоційних рішень у разі екстрених ситуацій;
– скорочення часу виконання робочих процесів;
– зменшення кількості нещасних випадків на виробництві.
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Том 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мінуси автоматизації:
– зростання рівня безробіття;
– витрати на нове автоматизоване обладнання;
– падіння попити на певні професії;
– залежність від стану техніки.
Розвиток автоматизації залежить від розвитку технологій, регулювання ринку праці,
політики щодо мінімальної зарплати. Автоматизація має значний вплив на рівень
безробіття. Багато людей втрачають робочі місця саме через заміну їх новим обладнанням,
найбільше ризикують рецепціоністи, продавці, охоронці тощо. У числі безробітних найбільшу
частку складає молодь, велика кількість молодих людей, що працюють, знаходяться у межі
бідності. Дуже важливо забезпечувати високу якість навчальних програм в університетах
та піклуватись про достатній рівень попиту на навички студентів-випускників. В результаті
держава утримує непрацюючих, або витрачає кошти на їх перекваліфікацію.
В Україні повна автоматизація майже не відбувається, якщо витрати на робочу силу
невисокі, то для підприємця немає сенсу інвестувати в дорогу техніку. Повна автоматизація
може стати замінником низькокваліфікованої найманої праці у приватному секторі, а у
перспективі стосується і державного сектору економіки, це переважно транспортна сфера
і сфера державних послуг. Для держави в пріоритеті зменшення бюрократизму, тож
з погляду логіки прибутку велика вартість таких інновації може відходити на задній план.
Популярним є впровадження нових технологій, у промисловості України, саме в контроль
за робочою силою.
Часткова автоматизація більш розповсюджене явище, також іноді негативне, але
техно-оптимісти стверджують, що нові технології не лише зменшують попит на певні
професії, а і створюють попит на професії пов’язані з обслуговуванням і контролем над
технікою.
Розвиток автоматизації – це необоротний процес, який має як і позитивний, так
і негативний напрями впливу. Впровадження автоматизації допомагає звільнити людей від
тяжкої роботи, підвищити показники ефективності та продуктивності праці, зменшує
витрати на оплату праці та рівень бюрократизму. Загалом автоматизація дуже вигідна для
підприємств, але цей процес завжди супроводжується великими обсягами витрат і для
самих підприємців, і для держави. Обладнання має високу вартість; зростання рівня
безробіття веде до збільшення видатків непрацюючим; падіння попиту на одні професії
і виникнення інших, нових професій, потребує створення і оновлення програм для закладів
вищої освіти, перекваліфікацію викладачів, що також потребує великих грошових вкладень.
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ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
Динамічний розвиток бізнес-середовища відбувається в конкретних економічних
умовах, а також завдяки впливу системи багатьох чинників, які, сприяють процесу розвитку,
а з іншого боку, – уповільнюють їх. Велике значення для процесів розвитку підприємницького
середовища в країні мають, на нашу думку, зовнішні чинники. Боротьба конкурентів на
ринках, поява нових її проявів та методів, посилені вимоги клієнтів потребують в значній
мірі рішень, які призведуть до конкурентних переваг підприємствами в сенсі посилення
глобалізаційно-інтеграційних перетворень та кризових перетворень в економіці країни.
Незважаючи на певні позитивні зрушення, що вказують на ознаки стабілізаційних
процесів у вітчизняній економіці, національна економічна система перебуває в стані кризи
і соціально-економічна ситуація в країні все ще залишається складною та неоднозначною.
Значного впливу на хід економічних перетворень, особливо за умов динамічних змін,
ключову роль для передумов соціально-економічної трансформації української економіки
має розвиток підприємництва, особливо в сферах сучасного бізнесу.
В європейських країнах, особливо, країнах – членах ЄС, малі, а також середнього
розміру підприємства становлять майже 100% усіх підприємств та створюють робочі місця
для майже 65 млн. громадян, або 70% зайнятого населення європейського простору.
Зростання частини малого бізнеса в підприємницькому секторі країни протягом
останнього часу має велике значення для розвитку господарства країни, так як мале
підприємництво є чималою ланкою економіки України, що при вдалому використанні
відіграти важливу роль для зростання економіки в цілому. Але зайняття в структурі малого
бізнесу країни підприємців-фізичних осіб не перекликається з умовами малого бізнесу
країн ЄС, так як українські підприємці – це зазвичай самозайнятість в кризових умовах, що
не дає можливість отримувати великий прибуток. За стандартами Європейських комісій до
SME відносять ті підприємства, в яких чисельність працюючих до 300 осіб і оборотними
коштами до 50 млн. євро. Зарубіжний рівень SME за обертанням коштів на одну людину
в декілька разів перевищує середній рівень бізнесу в Україні.
Сприяння розвитку малого бізнесу для держави має стати діючим інструментом
розвитку середнього бізнесу в країні, який показує негативні тенденції чисельності
підприємницьких структур з 2012 року. Важливим для державної політики має стати
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