
the necessity of the analyses of economic and social aspects of microfinance of small business
in Ukraine.

Співвідношення між об’єктивним та суб’єктивним в економіці є досить
гострою проблемою економічної науки. З одного боку, економічні закони діють
незалежно від волі та свідомості людини, тобто мають об’єктивний характер; з
іншого боку – від поведінки суб’єктів господарювання значною мірою залежить
ефективність економічної політики і загальний стан економічного розвитку кра-
їни. Не випадково економічна наука ще з часів Адама Сміта пов’язує розгляд
механізмів реалізації законів та закономірностей із особливостями масової по-
ведінки суб’єктів економічного життя [1].

Вивчення масових рішень в економіці як унікальний для світової соціо-
логічної та економічної науки напрямок почав свій розвиток в 60-70-тих роках
ХХ століття в Інституті економіки та організації промислового виробництва
Сибірського відділення Академії наук і пов'язаний з іменами Є.Г. Антосенкова,
Т.І.Заславської, В.Е.Шляпентоха та В.Н.Шубкіна. І, хоча дослідження стосува-
лися проблем плинності кадрів на заводах, вибору професії випускниками шкіл,
рішень щодо місця проживання тощо, методологія проведення подібних дослі-
джень має неабияке значення і для розв’язання сучасних проблем українського
соціуму.

Про проникнення соціології, соціальної психології та інших суспільних
наук у економічні дослідження свідчить той факт, що останнім часом Нобелев-
ська премія в галузі економіки все частіше присуджується за дослідження на
стику економіки та цих наук.

Саме на стику соціологічної та економічної науки варто, як на наш пог-
ляд, шукати пояснення того, чому світовий досвід міжнародного некомерційно-
го мікрокредитування малого бізнесу не знайшов поширення в українському
суспільстві. На сьогодні некомерційне кредитування малого бізнесу через Інте-
рнет набуло широкого розвитку. Некомерційним воно є через те, що дебітор за
умовами такого кредиту не сплачує відсотків, проте зобов’язаний розповідати
кредиторові, на які саме потреби пішли ці гроші та як вони на нього працюють.
Некомерційне мікрокредитування є не лише цікавим економічним явищем, а й
важливим соціальним феноменом. Перший та найбільший спеціалізований банк
Grameen, що функціонує виключно у мережі інтернет, проводить на базі своїх
філій курси для підприємців, допомагає початківцям складати бізнес-плани. За
статистикою, кожного тижня 3900 підприємців, що розповідають про себе на
його сайті Kiva.org, отримують позики від 18 тисяч кредиторів на загальну суму
1,548 млн.долл [2]. Коефіцієнт повернення позик вражає: за останні 30 років він
склав 96%.

Важливим аспектом проблеми некомерційних кредитів є не лише по-
шук кредитора. На прикладі України можна яскраво простежити проблему
неготовності підприємця до відкритого діалогу з інвестором, розумного підхо-
ду до бізнесу, складання прогнозів та планів. Потреба у таких кредитах в Укра-
їні дуже велика, особливо у час економічної кризи, проте попит на них вража-
юче низький саме через небажання дебітора віддавати замість процентів інфо-
рмацію про використання кредиту [3].

На цьому прикладі можна чітко побачити тісний зв'язок економічного
та соціологічного аспектів. Відповідно і вирішення даного питання повинно
розглядатися у площині обох наук.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВНЕ

РЕГИОНОВ

Разработаны алгоритм формирования инновационной политики на региональном
уровне и основные задачи интеграционного моделирования. Предложены рекоменда-
ции по созданию региональной инновационной системы (РИС) и организации взаимо-
действий между участниками инновационной стратегии.

Розроблено алгоритм формування інноваційної політики на регіональному рівні й
основні завдання інтеграційного моделювання. Запропоновано рекомендації зі ство-
рення регіональної інноваційної системи (РИС) і організації взаємодій між учасника-
ми інноваційної стратегії.

Developed algorithm of creation of an innovative policy at regional level and primal prob-
lems of integration simulation. Guidelines on building regional innovative systems (RIS) and
architectures of interactings between participants of the innovative strategy are tendered.

С целью выхода из системного кризиса, достижения стабильности, а за-
тем и экономического роста регионам необходимо сформировать инновацион-
ную политику, подтвержденную инвестиционной стратегией.

Инновационная политика – сложный и не лишенный риска процесс, ход ко-
торого обозначается многими исходными предпосылками: техническими, фи-
нансовыми, экономическими и социальными. Вместе с тем, во всех развитых
странах предпринимаются попытки создания четкой политики, которая может



реагировать на быстрые изменения ситуаций, поддерживать сложные проекты, в
том числе, и с высокой степенью технического и финансового риска.

Алгоритм формирования инновационной политики, по нашему мнению,
включает следующие основные задачи:

– Определение условий и приоритетов инновационной деятельности в
регионе (потенциал, приоритеты, условия);

– Выявление резервов повышения инновационной активности в регионах
Украины (неиспользованные ресурсы, наличие инновационных проектов, го-
товность персонала к восприятию инноваций и к участию в их реализации);

– Разработка и задействование новых управленческих технологий, кла-
стерных моделей взаимодействия участников инновационной политики, меха-
низмов активизации инновационной деятельности и стимулирования результа-
тов достижения цели.

Особая задача в части объединения социальных и экономических факто-
ров в инновационном процессе ложится на регионы.

Результаты наших исследований показывают, что на этом уровне крайне
слабо проявляют себя интеграционные процессы: усилия отдельных звеньев
разобщены, ведомственные информационные системы «закрыты», управленче-
ские решения субъекты хозяйствования принимают только с учетом своих инте-
ресов, без согласования с другими и с задачами региональной политики. Пред-
ложено выделить в этой проблематике задачу организации взаимодействий
внутри региона. В интеграционной модели взаимодействий ключевую роль иг-
рают – инновационные программы и проекты, региональная инновационная
система со своей информационной базой и механизмом координации проектов,
социальные институты защиты интересов граждан, гибкая система стимулов и
оперативного реагирования. Последняя предполагает развитие прямых опера-
тивных связей по линии «население – бизнес – власть – коммунальное хозяйство
– органы социальной защиты».

Механизм реализации инновационной политики региона предопределяет
более детальную разработку стратегических планов инновационного развития, а
также нормативно-правовой базы, которая будет регулировать взаимоотноше-
ния органов центральной и местной власти, юридических и физических лиц,
банковских учреждений и инновационных структур в сфере развития инноваци-
онной деятельности.

Для реализации стратегии инновационного развития создается новая
структура – Региональная Инновационная Система (РИС), в задачи которой

кроме формирования планов инновационного развития и целевых инновацион-
ных программ, входит проектирование и внедрение мониторинга программ
инновационного развития региона и организация взаимодействия всех участ-
ников инновационного процесса; выработка рекомендаций относительно по-
вышения эффективности реализации стратегии инновационного развития;
формирование тактических (оперативных) заданий по реализации проектов,
осуществление корректирующих мероприятий с целью достижения запланиро-
ванных результатов.

Реализация предложенной концепции интеграционных взаимодействий,
по нашему мнению, будет способствовать инновационным превращениям в
регионах и обеспечит позитивную динамику социально-экономическому раз-
витию регионов.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
АСОРТИМЕНТОМ

Розглядаються завдання управління асортиментом підприємства, що працює в обла-
сті торгівлі комп'ютерною технікою і надання відповідних послуг. Аналізуються
функції інформаційної системи підприємства і вимоги до неї.

Рассматриваются задачи управления ассортиментом предприятия, работающего в
области торговли компьютерной техникой и предоставления соответствующих
услуг. Анализируются функции информационной системы предприятия и требова-
ния к ней.

The problems assortment management for enterprise, working in area of computer technique
trading and proper services assignment is considered. The functions of the enterprise infor-
mation system along with requirements for it are analyzed.

Підприємства, що працюють у сфері забезпечення споживачів комп'ю-
терною технікою, програмним забезпеченням і сервісним обслуговуванням
характеризується достатньою шириною і глибиною асортименту (рис.1).

В умовах нормального розвитку ринку асортимент має тенденцію до
розширення і частого оновлення. В період кризи ці процеси сповільнюються.
Багато торгівельних підприємств скорочують асортимент. Проте скорочення
асортименту не може бути самоціллю. Мета – вивільнення оборотних коштів і
ресурсів. А для цього необхідний постійний аналіз поточної ситуації, який до-
зволив би підприємству грамотно управляти асортиментом.

Інструментом, який дозволив би оперативно проводити аналіз асорти-
менту, є інформаційна система, база даних якої повинна містити інформацію
про структуру і склад асортименту, про основні характеристики товарних по-


