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конкуренции, то его представители рискует быть вытесненным с рынка более крупными и конку-

рентоспособными игроками. 

В целом проведенное исследование позволяет разделить проблему конкурентоспособности бе-

лорусского малого и среднего бизнеса в условиях Таможенного союза и Единого экономического 

пространства на две составляющие, поскольку рост конкурентоспособности белорусских малых и 

средних предприятий – задача в равной степени приоритетная и для белорусского государства, и 

для самих отечественных предпринимателей. 

С точки зрения государства конкурентоспособный сектор малого и среднего бизнеса (доля ко-

торого в ВВП, к слову, в Беларуси является самой высокой из стран ТС и ЕЭП) является одним из 

слагаемых конкурентоспособной экономики и постоянного роста уровня доходов населения. Та-

ким образом, со стороны государства приоритетным должно стать не только создание среды для 

открытия новых предприятий (по этому показателю страна уже сейчас находится на 9–м месте в 

рейтинге Всемирного банка «Doing Business – 2013») формирование в Беларуси благоприятных, 

стабильных и предсказуемых макроэкономических условий, в том числе в вопросах кредитования 

(104–е место), налогообложения (129–е место), международной торговли (151–е место) [2]. 

С точки зрения малого и среднего бизнеса постоянное стремление к развитию предприятия и 

увеличению его конкурентоспособности в условиях усиливающейся в рамках ТС и ЕЭП конку-

ренции является главной стратегией выживания отечественных малых и средних предприятий. 

Здесь белорусские предприниматели должны ориентироваться на постоянный поиск более эффек-

тивных моделей ведения бизнеса и взаимного сотрудничества. Не имея возможности препятство-

вать деятельности и развитию евразийских объединений, белорусские малые и средние предприя-

тия должны выработать механизм интеграции в эти процессы, рассматривая последние в первую 

очередь не как угрозу занимаемым на рынке позициям, а как возможность постоянного развития и 

роста. 
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 Широке використання синтетичної шкіри дає можливість забезпечити населення недорогими 

високоякісними товарами. За багатьма споживними властивостями вона не поступається нату-

ральним шкірам, а за вартістю переважає їх. Синтетична шкіра характеризується однорідністю 

властивостей, які можна змінювати з урахуванням призначення матеріалу, шляхом суворої регла-

ментації технологічних режимів, під час її виготовлення, складу і якості сировини. 

Одним із шляхів вирішення цих проблем є розробка нових, екологічно чистих синтетичних 

шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить 

розширити сучасний асортимент. Синтетичні шкіри створюються у галузі виробництва як про-

дукти праці, функціонують у сфері обігу і реалізації як товари і задовольняють різні потреби насе-

лення у сфері споживання як предмети споживання. На різних стадіях життєвого циклу можуть 

бути виділені різні властивості синтетичних шкір, але для споживача найбільше значення мають 

корисні властивості синтетичної шкіри, якими вона наділена як предмет споживання і які визна-

чають її споживну якість [1], 

Характеристика споживних властивостей синтетичних шкір чи будь–якої іншої продукції  та їх 

показників завжди свідчить про особливості використання виробу. При цьому, якщо продукція 

повністю відповідає висунутим до неї вимогам по показниках споживних властивостей, то має 

місце висока якість продукції. До особливостей  оцінки споживних властивостей слід віднести ті 

фізичні і хімічні характеристики як вихідних сировинних матеріалів, так і готового виробу,  які 

впливають і визначають комплекс його властивостей. Тобто оцінка споживних властивостей зале-П
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жить від макроскопічних і мікроскопічних основ матеріалу, від його хімічної і фізичної природи і 

зміни фізико–хімічних показників і властивостей при створенні й експлуатації товару. 

Для синтетичних шкір найбільш важливими споживними властивостями є: функціональні, 

ергономічні, надійність, безпека споживання. 

Перелічені вище споживні властивості однозначно вказують на те, що синтетична шкіра  

оцінюється споживними властивостями, які знаходяться в тій чи іншій залежності від фізико–

хімічних чинників[2]. Більш детальна оцінка такої залежності полягає у виборі сировинних 

матеріалів і створенні рецептурного складу, способу одержання  синтетичної шкіри та струк-

тури. Таким чином, оцінка споживних властивостей нової синтетичної шкіри ґрунтується на 

виявленні впливу показників на споживні властивості. 

Для того, щоб створити продукцію високої якості, перш за все необхідно виявити оптимальні 

сировинні матеріали і дослідити раціональний рецептурний склад з використанням сучасних ме-

тодів дослідження. 

Очевидним виступає те, що при створенні синтетичної шкіри найважливішим є вибір основи. Її 

властивості є визначальними при оцінці споживних  властивостей  нових синтетичних шкір. Тому 

було необхідно створити і провести дослідження різних видів основ. 

Характеристика споживних властивостей синтетичних шкір чи будь–якої іншої продукції  

та їх показників завжди свідчить про особливості використання виробу. При цьому, якщо про-

дукція повністю відповідає висунутим до неї вимогам по показниках споживних властивостей, 

то має місце висока якість продукції. До особливостей  оцінки споживних властивостей слід 

віднести ті фізичні і хімічні характеристики як вихідних сировинних матеріалів, так і готового 

виробу,  які впливають і визначають комплекс його властивостей [3]. Тобто оцінка споживних 

властивостей залежить від макроскопічних і мікроскопічних основ матеріалу, від його хімічної 

і фізичної природи і зміни фізико–хімічних показників і властивостей при створенні й експлу-

атації товару. 

Для синтетичних шкір найбільш важливими споживними властивостями є: функціональні, 

ергономічні, надійність, безпека споживання. 

Перелічені вище споживні властивості однозначно вказують на те, що синтетична шкіра  

оцінюється споживними властивостями, які знаходяться в тій чи іншій залежності від фізико–

хімічних чинників. Більш детальна оцінка такої залежності полягає у виборі сировинних ма-

теріалів і створенні рецептурного складу, способу одержання  синтетичної шкіри та структури. 

Тобто оцінка споживних властивостей  синтетичної шкіри має ґрунтуєтися на виявленні впли-

ву показників на споживні властивості. 

Для того, щоб створити продукцію високої якості, перш за все необхідно виявити оптимальні 

сировинні матеріали і дослідити раціональний рецептурний склад з використанням сучасних ме-

тодів дослідження. 

Таким чином очевидним є: при створенні синтетичної шкіри найважливішим має бути вибір 

основи. Її властивості є визначальними при оцінці споживних  властивостей  нових синтетичних 

шкір. Тому необхідно і проводити дослідження різних видів основ та пропонувати нові підходи до 

їх виготовлення. 
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