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УФ лучей, поэтому такая этикетка сохраняет свой первоначальный вид в те-
чение длительного времени; стойкость к УФ лучам защищает также и саму
продукцию, что очень важно в некоторых случаях; термоусадочную этикетку
можно наносить на любой материал: металл, стекло, пластмассу, дерево; ис-
пользование термоусадочной этикетки обеспечивает высокую степень защи-
ты продукции от подделки, а также позволяет скрыть мелкие дефекты произ-
водства основной тары - наплывы, пузырьки воздуха, сколы, стыки, что  час-
то помогает в случае повторного использования тары.

Таким образом, развитие современного импортозамещающего произ-
водства новой для Украины, передовой упаковки для предприятий - лидеров
украинской пищевой и молочной промышленности является экономически
целесообразным.
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Підтримка становлення та розвитку малого бізнесу в Україні є одним з
визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних
реформ. Проте дієвість заходів політики підтримки малого бізнесу виявилася
недостатньою. Малі підприємства в Україні продовжують стикатися з
суттєвими перешкодами власному розвитку як на рівні державної політики,
так і на рівні ринкового середовища. Згідно з Національною програмою
сприяння розвитку МП в Україні, основними чинниками, які заважають роз-
витку малого підприємництва, є: відсутність чітко сформульованої в системі
правових актів державної політики у сфері підтримки малого
підприємництва, збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація,
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ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регу-
лювання орендних відносин тощо), відсутність реальних та дієвих механізмів
фінансово-кредитної підтримки, надмірний податковий тиск і обтяжлива сис-
тема звітності, невпевненість підприємців у стабільності умов ведення
бізнесу, надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів
господарювання.

Враховуючи світовий досвід та об’єктивну необхідність розвитку малого
підприємництва, його місце і роль у національній економіці, державна
політика розвитку малого підприємництва в Україні повинна спрямовуватися
на: забезпечення економічного зростання за рахунок діяльності суб’єктів ма-
лого підприємництва, удосконалення структури малого підприємництва, за-
охочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях та на
пріоритетних напрямах, підвищення технологічного рівня виробництва МП,
створення конкурентного середовища, залучення суб’єктів малого
підприємництва до розв’язання соціально-економічних проблем на держав-
ному та регіональному рівнях, створення нових робочих місць, зменшення
безробіття, сприяння максимальній самореалізації громадян у
підприємницькій діяльності, формування нової соціальної верстви власників
і підприємців.

На мою думку, основним змістом стратегії підтримки малого бізнесу в
Україні на даному етапі має бути його повномасштабне використання як ва-
желя позитивних структурних зрушень, формування ефективного конкурент-
ного середовища на основних ринках, інструмента мобілізації ресурсного
потенціалу країни (фінансових, трудових, природних, матеріальних,
інформаційних ресурсів) на побудову “економіки зростання”. На жаль,
реальні показники розвитку МБ свідчать про те, що така можливість поки що
залишається на рівні потенціальної.

Реалізація державної політики підтримки розвитку малого бізнесу в
Україні має розглядатися як комплекс взаємоузгоджених заходів у сфері
правової, адміністративної, регуляторної, макроекономічної та інституційної
політики. Спроби реалізувати це завдання за рахунок часткових заходів ве-
дуть до деформування структури малого і середнього підприємництва в
Україні та у довгостроковій перспективі приречені на невдачу.

За своєю природою малий бізнес орієнтований на оптимізацію викори-
стання доступних ресурсів. Саме структурою доступних ресурсів визнача-
ються як галузева структура малого бізнесу, так і особливості його
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функціонування. Налагодження дієздатної мережі малих підприємств в
економіці, яка потерпає від серйозного дефіциту фінансових, споживчих,
інформаційних, організаційних та інших ресурсів, неможливе. “Економіка
зростання”, яка має бути сформована в Україні найближчим часом, повинна
спиратися на активне залучення малого бізнесу до подолання ресурсних
дефіцитів та формування політики його розвитку в рамках загальної стратегії
економічного зростання і структурних перетворень національної економіки.
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Гнучке виробництво є принципово новим типом виробництва в галузях
машино-, приладобудування, аерокосмічної, хімічної, харчової
промисловості тощо, що базується на використанні металообробних модулів
з ЧПУ, промислових роботів та ЕОМ. Створення гнучкого виробництва є ге-
неральним напрямком автоматизації сучасного виробництва в умовах
швидкої зміни номенклатури виробів, що виготовляються.

Гнучка виробнича система (ГВС) – це сукупність технологічного облад-
нання, що складається з різних поєднань гнучких виробничих модулів та/або
гнучких виробничих комірок, автоматизованої системи технологічної
підготовки виробництва та системи забезпечення функціонування,
управляється засобами обчислювальної техніки та має властивість автомати-
зованого переналагодження при зміні програми виробництва виробів,
різновиди яких обмежені технологічними можливостями обладнання.

ГВС будуються відповідно з досягненнями науково-технічного прогресу
шляхом з’єднання передової техніки, технології виробництва і управління з


