Секція 1. Стратегічне управління економічним розвитком промислових підприємств
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Кожне підприємство, незалежно від його розмірів, напрямків його діяльності тощо,
функціонує в нестабільних умовах сьогодення. З факторами внутрішнього середовища,
підприємство може взаємодіяти та організувати своє стабільне існування під їх впливом. Що
стосується факторів зовнішнього середовища, підприємство змушене підлаштовуватися під їхні
постійні зміни.
Підприємницьку справу завжди було пов'язано з певним ризиком в юридичному
аспекті, особливо коли мова йде про промислову діяльність. Незнання великої кількості
законодавчих актів, що регулюють комерційні відносини і не обізнаність в їх
правозастосуванні, є основна причина більшості невдач бізнесменів.
Політичні події все тісніше зв’язують Україну з країнами ЄС. Завдяки цьому економіка
держави позитивно реагує на цей фактор. Все більше і більше інвесторів мають плани виходу
на ринок України, як тільки будуть впроваджені реформи та заспокоїться воєнний конфлікт на
Сході України.
Проте є і негативні моменти, такі як відсутність значної підтримки відкриття і ведення
бізнесу з боку держави, недосконала податкова політика, судова система, високий рівень
корупції та інші. Тому, саме юридична підтримка в таких умовах стає запорукою безпечної і
стабільної діяльності компанії, і обійтися без неї буває просто неможливо.
Якщо підприємство тільки збирається почати свою діяльність, то йому доводиться
стикатися з низкою завдань, як організація підприємства, його реєстрація в податкових органах
і підготовка необхідних документів, що ледь можливо без допомоги фахівців.
В деяких підприємствах існують цілі юридичні відділи, які відіграють важливу роль.
Діяльність будь–якої організації, будь то державна установа або промислове підприємство,
завжди пов'язана з укладенням різних угод і договорів, зразки яких проходять через руки
юриста організації та піддаються необхідним поправкам відповідно до постійно мінливих
законів і законодавчих актів. Щоб організація не мала неприємних наслідків, пов'язаних з
неграмотно укладеними договорами, юрист, прийнятий в організацію повинен бути грамотним,
мати гарну освіту і вміти відслідковувати внесення змін до відповідних кодексів законодавства.
Вирішення будь–яких важливих стратегічних питань щодо подальшої правової
діяльності підприємства без юриста неможливі, адже неузгодженість цього питання може
призвести до правових колізій, які негативно позначаються в роботі будь–якого підприємства.
Проте не кожне підприємство може собі дозволити мати такий юридичний відділ, а
самостійне заповнення документів, підготовка статуту, проходження всіх етапів процедур,
черги в державних органах – все це може затягувати процес. Використання шаблонів з
інтернету, їх самостійне заповнення – взагалі може додати нових проблем.
Тому багато підприємців звертаються за допомогою до юристів, щоб всі турботи вони
взяли на себе.
Якісне юридичне консультування являє собою своєчасні та необхідні відповіді на
питання, які необхідно вирішити для подальшого законного функціонування бізнесу. В першу
чергу юристи надають допомогу у ситуаціях, коли підприємству необхідний юридичний
супровід.
Однак все частіше підприємства мають бажання до значного розширення, яке являє
собою вихід на ринки за межами України. І це не дивно, бо вони мають цілком законне право
відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав. Крім
того, всі суб'єкти ЗЕД мають право на участь у міжнародних неурядових економічних
організаціях.
Необхідно мати на увазі ще й ті підприємства та фірми, які вже здійснюють діяльність
такого плану, взаємодіючі з іноземними суб'єктами. Тому вони потребують консультування у
таких питаннях: різноманітні узгодження, домовленості, договори між Україною та іншими
державами, які є чинними, та ін. Такі документи, як правило, містять велику кількість нюансів і
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тонкощів, які вимагають професійного юридичного супроводу.
На ринку юридичних послуг подібний бізнес можливий для малої кількості компаній
оскільки така сфера діяльності вимагає високої кваліфікації, бездоганного знання іноземних
мов, досконального вивчення законів інших держав. Це доступно для консалтингових фірм і
великих юридичних підприємств, у зв'язку з цим можна зауважити, що ця ніша на ринку не
заповнена.
Особливо делікатним моментом в діяльності підприємців та власників підприємств
останнім часом стає відкриття фірм на території вільної економічної або офшорної зон. В
цілому їх існування – питання, яке має досить суперечливий характер. Дискусії ведуться на
тему, потрібні такі зони взагалі, який вплив вони мають на економічний розвиток держави.
Сперечаються також про те, як сформувати нормативно–правову бази здійснення такої
діяльності в реальних економічних умовах. Офшорні зони досить часто використовуються з
ціллю мінімізації податків, оскільки це є один з універсальних і дієвих інструментів.
Таким чином, офшорна діяльність є досить вигідною для власників бізнесу, дозволяє
заощадити їм свій капітал, так само робить позитивний вплив на економіку держав, які є
власниками офшорних зон. Однак, чим активніше компанії використовують офшорні зони, тим
вище ризики втрати державою контролю над надходженнями в бюджет.
Використання офшорних фірм вимагає дотримання норм закону тих країн, в яких
компанія фактично веде свій бізнес. Організація і ведення офшорного бізнесу – досить складна
і трудомістка процедура, що містить в собі оформлення документів, відкриття необхідних
рахунків, надання звітностей і так далі. Саме тому, таку діяльність неможливо уявити без
кваліфікованого юридичного супроводу.
Ще одним позитивним аспектом юридичного супроводу промислового бізнесу є
своєчасне запобігання юридичних ризиків. до таких ризиків відносяться: ризики контактів з
державними органами, ризики цивільної відповідальності, тобто пов'язані з позовами про
заподіяння шкоди з боку третіх осіб, договірні ризики, тобто ризики, пов'язані з помилками і
упущеннями при оформленні договорів.
Звичайно, більшість юристів спеціалізуються в конкретній галузі права (цивільному,
господарському, фінансовому, інвестиційному). Оптимальним варіантом взаємодії
підприємства і юридичної компанії виражається у співпраці з юристом, що має досвід у веденні
бізнесу.
Своєчасна і якісна правова допомога не менш актуальна ніж медична. Помилка при
виборі адвоката або юридичної компанії може дорого коштувати, оскільки юридичний ринок в
Україні є перенасиченим і не завжди мова йде про професіоналізм, який є обов’язковим для
діяльності промислових підприємств.
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