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Воронич К.М. Международный опыт организации малого бизнеса 
и возможность его внедрения в Украине 

Рассмотрены процессы становления и развития малого предпринимательства в 
экономике зарубежных стран. Определены основные подходы относительно госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в странах с рыночной экономикой. Предло-
жены оптимальные пути активизации деятельности предприятий малого бизнеса в 
Украине. 
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Voronych K.M. International experience of small business organization 
and possibilities of it's introduction in Ukraine 

Becoming, development and support of small entrepreneurship in the economy of fo-
reign countries is considered in the article. The basic approaches of state support of small 
business in countries with a market economy are determined. The optimal ways of small 
enterprises functioning activisation in Ukraine are offered. 
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ  

ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ 
Досліджено стан інвестиційного клімату Закарпатської області як транскордон-

ного регіону, а також проблеми та негативні чинники, які гальмують залучення іно-
земних і вкладення внутрішніх інвестицій в економіку України, зокрема й Закарпаття. 

Ключові слова: економічний механізм, транскордонний регіон, іноземні інвес-
тиції, інвестиційний клімат, єврорегіон. 

Вступ. Інвестиції відіграють ключову роль у розвитку економіки 
будь-якої країни. Свідченням цього є зарубіжний досвід, із якого очевидно, 
що інвестування є важливим чинником припинення економічного спаду та 
стимулювання економіки країни до зростання. Завдяки залученню інвестицій 
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можна створити засади конкурентоспроможної економіки та закласти 
підґрунтя до стійкого економічного зростання. Через досвід країн із перехід-
ною економікою та країн, які розвиваються, стає очевидним тісний прямий 
зв'язок між економічним зростанням та залученням іноземних інвестицій. 

У зарубіжній та вітчизняній літературі чільне місце посідають публі-
кації, в яких висвітлюються важливі прикладні та теоретичні проблеми і пер-
спективи прискорення цих процесів, вплив інвестиційних процесів на розви-
ток економіки регіонів тощо. Вагомий внесок у дослідження питань інозем-
ного інвестування здійснили зарубіжні і вітчизняні вчені, зокрема: Р. Алек-
сандер, П. Беаміш, Дж. Бейлі, І. Бланк, К. Берестовий, І. Бондарчук, Ю. Бриг-
хем, В. Геєць, П. Гайдуцький, Б. Губський, М. Долішній, А. Інкпен, М. Пор-
тер, І. Сазонець, Д. Тобін, П. Фішер, В. Шевчук та ін. 

Питання транскордонної діяльності дослідили такі вчені, як: І. Бабець, 
П. Бєлєнький, З. Бройде, В. Будкін, С. Гакман, З. Герасимчук, В. Мікловда, 
В. Демченко, М. Долішній, В. Євдокименко, М. Лендєл, Н. Мікула, С. Пи-
рожков. Водночас, малодослідженим залишається інвестиційний клімат тран-
скордонних регіонів України, зокрема Закарпатської області як області, яка 
межує із чотирма країнами Європейського союзу. Особливу увагу варто при-
ділити тим проблемам інвестиційного характеру, які гальмують процес над-
ходження іноземних інвестицій і вкладення внутрішніх капіталів у виробни-
чу сферу прикордонних регіонів. 

Мета дослідження. Вивчити наявний стан інвестиційного клімату в 
Закарпатській обл., як транскордонного регіону, а також проблеми, які галь-
мують залучення іноземних і вкладення внутрішніх інвестицій в економіку 
області. Для досягнення поставленої мети необхідно послідовно виконати та-
кі завдання: дати визначення транскордонному співробітництву, проаналізу-
вати діяльність іноземних інвесторів у Закарпатській обл., виявити негативні 
фактори, які стримують залучення прямих і портфельних іноземних інвести-
цій у транскордонний регіон. 

Результати. Одним із найважливіших завдань, яке постало перед Ук-
раїною та її суб'єктами, є стимулювання процесів, які забезпечують стабільне 
економічне зростання, вирішення соціально-економічних проблем і підви-
щення добробуту населення країни. У міру вдосконалення ринкових відно-
син в нашій країні більш відчутною стає об'єктивна закономірність перемі-
щення центру тяжіння управлінням соціально-економічними процесами із за-
гальнодержавного на регіональний рівень. Ці процеси безпосередньо торка-
ються і такої важливої сфери, як зовнішньоекономічні зв'язки суб'єктів Укра-
їни, зокрема транскордонного співробітництва. 

"Транскордонне співробітництво" означає будь-які спільні дії, спрямо-
вані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територі-
альними общинами або властями, які перебувають під юрисдикцією двох або 
декількох Договірних Сторін, та на укладання з цією метою будь-яких необ-
хідних угод або досягнення домовленостей. Транскордонне співробітництво 
здійснюється в межах компетенції територіальних общин або властей, визна-
ченої внутрішнім законодавством [1]. Основними передумовами, які спри-
яють економічному та соціальному розвитку окремих регіонів держави, є ак-
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тивізація інвестиційної діяльності, підвищення експортних потужностей та 
співпраця з економічними суб'єктами іноземних країн. 

Враховуючи той факт, що не всі регіони мають змогу збільшити обся-
ги інвестицій чи поставки вітчизняних товарів на зарубіжні ринки, особлива 
увага у цьому напрямі відводиться прикордонним регіонам. Найбільші мож-
ливості щодо підвищення інвестиційної активності та прискорення інтегра-
ційних процесів в Україні належать західним регіонам України, які є сусіда-
ми країн ЄС. Особливо тепер, коли Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, 
Болгарія є членами ЄС, досить відчутною є різниця в економічному розвитку 
західних регіонів та їх сусідів. Наявність дисбалансів економічного розвитку 
є тим чинником, який погіршує інвестиційний клімат прикордонних регіонів 
України та зменшує зацікавленість іноземних партнерів у співпраці із сусіда-
ми. Це, своєю чергою, потребує розроблення окремих програм чи стимулів з 
боку органів місцевої влади, які давали б змогу активізувати співпрацю біз-
несових кіл європейських країн із західними регіонами України [2]. 

Найвигідніше географічне положення прикордонних регіонів, порів-
няно з іншими регіонами, надає можливість використання основних інвести-
ційних переваг, таких як: 

1) незначні транспортні витрати всередині країни, пов'язані з експортуван-
ням вітчизняних товарів на світові ринки; 

2) вигідні ціни на імпорт необхідних товарів з-за кордону; 
3) прискорення процесів, пов'язаних із впровадженням зарубіжного досвіду 
в галузі економічного, соціального та екологічного розвитку регіону; 

4) розвиток готельно-ресторанного бізнесу; 
5) активна співпраця із суб'єктами господарювання зарубіжних країн, особ-
ливо країн-членів ЄС. 
Наведені вище пріоритети є тими важелями, які формують сприятли-

вий інвестиційний клімат у прикордонних регіонах та надають їм беззапереч-
ні переваги відносно інших. Найпоширенішою формою транскордонного 
співробітництва є єврорегіон. Саме становлення і розвиток єврогегіонів по-
винно бути пріоритетним напрямком у зміцненні сусідських відносин та ре-
алізації спільних зусиль у напрямі інвестиційного розвитку. 

Зарубіжний досвід показує, що існують такі головні причини, які зу-
мовлюють необхідність залучення іноземного капіталу: 

1. Іноземні інвестиції компенсують нестачу власних інвестиційних ресурсів 
країни. У ситуації гострої нестачі внутрішніх ресурсів для покриття ін-
вестиційних потреб, іноземні інвестиції є чинником, за допомогою якого 
можна здолати економічний розлад і досягти зростання. 

2. Іноземні інвестиції означають не тільки залучення коштів, а й передачу 
технологій, навичок маркетингу й управління та вихід на міжнародні 
ринки. 

3. Залучення іноземних інвестицій сприяє утворенню додаткових податко-
вих надходжень до бюджету. 

4. Іноземні інвестиції покривають дефіцит платіжного балансу в ситуації, 
коли імпорт товарів і послуг перевищує експорт [3]. 
Проте сьогодні простежується регіональна диспропорція розподілу 

прямих іноземних інвестицій в Україні. Так, у 2005 р. за обсягами залучення 
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іноземного капіталу до нашої країни п'ятірка лідерів була представлена, ок-
рім міста Києва, Дніпропетровською, Донецькою, Київською, Одеською та 
Запорізькою областями. Вони утримували більше 63 % загального обсягу 
надходжень іноземного капіталу до України. На початок 2010 р. ситуація де-
що змінилася. Станом на 01.01.2010 р. найбільше прямих іноземних інвести-
цій припадало на Київ – 19252,6 млн дол., Харківську, Донецьку, Дніпропет-
ровську, Київську та Львівську області. Вони утримували більше 80 % за-
гального обсягу інвестування. Таку ситуацію можна пояснити проведенням у 
цих областях футбольного чемпіонату "Євро 2012", завдяки якому збільшив-
ся притік інвестицій саме у ці регіони. 

Щодо Закарпатської обл., то у 2005 р. вона посідала 10 місце серед ре-
гіонів України, а у 2010 р. вона вже поступилася Івано-Франківській, Лу-
ганській і Полтавській областям і опанувала 13 позицію з рівня залучення ін-
вестицій. Це свідчить, що є нестабільність припливу обсягів іноземного капі-
талу до цього регіону, порівняно з іншими областями України. 

Показник залучення іноземних інвестицій є рушійною силою створен-
ня сприятливих умов для інвестування та ефективного функціонування за-
кордонного капіталу в області. У Закарпатській обл. станом на 01.01.2011, 
збільшення капіталу нерезидента за рахунок грошових внесків становило 
13,9 млн дол. та у вигляді рухомого і нерухомого майна 3,5 млн дол. Водно-
час нерезидентами зменшено інвестиції на суму 7,3 млн дол., з яких у вигляді 
поступки нерезидентом свого капіталу резиденту – 2,6 млн дол., грошових 
внесків – 2,0 млн дол., рухомого і нерухомого майна – 2,1 млн дол. США, ін-
ших форм зменшення – 0,6 млн дол. 

Загалом зниження сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуван-
ням курсової різниці за 2010 р. становило 1,1 млн дол. Загальний обсяг пря-
мих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області на 1 січня 2011 р., 
становив 362,6 млн дол., що на 0,3 % менше від обсягів інвестицій на початок 
року та в розрахунку на одну особу становить 292,1 дол. 

Коло країн світу, нерезиденти яких інвестують в економіку області, з 
кожним роком розширюється: із 17 країн-інвесторів – на початку 1996 р. до 
51 країни – на початок 2011 р. Основними країнами-інвесторами економіки 
області є суб'єкти Японії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, 
Австрії та Угорщина, на які припадає від 31,7 до 45,9 млн дол., що становить 
62,4 % від загального обсягу. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позичко-
вий капітал, на 1 січня 2011 р. становив 415,6 млн дол. [4]. Водночас є низка 
негативних чинників, які істотно стримують залучення прямих і портфельних 
іноземних інвестицій. Це такі фактори: 

● нестабільна економічна та політична ситуація у країні; 
● висока корумпованість, велика питома вага тіньової економіки; 
● часті зміни в антимонопольному законодавстві; 
● поведінка природних монополій, зокрема їхня цінова політика, яка не є рин-
ковою; 

● непоодинокі випадки адміністративного втручання у діяльність інвесторів та 
їхніх партнерів в Україні з боку державних органів, нецільове використання 
технічних та інших засобів виробництва, наданих українським партнерам 
іноземними інветорами [3]. 
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Негативним фактом також є збереження тенденції інвестування у про-
екти, що дають швидкий прибуток. Оскільки головним мотивом здійснення ін-
вестиційної діяльності, зокрема іноземної, є отримання прибутку, іноземні ін-
вестори не поспішають вкладати гроші у розвиток української економіки, її ре-
організацію, вдосконалення управлінських процесів. Окрім цього, ризик ве-
дення бізнесу залишається досить високим через політичну та економічну нес-
табільність. Тому інвестор прагне якомога швидше вивести свій прибуток із 
країни. Дуже мала частка прибутку повторно інвестується в основний капітал. 

Але досвід зарубіжних країн безапеляційно свідчить, що іноземні ін-
вестиції є потужним важелем структурної перебудови економіки, підвищення 
технічного, технологічного і організаційного рівня її галузей, комплексного 
розвитку прикордонних регіонів і транскордонного співробітництва загалом, 
є істотним фактором економічного розвитку. Отже, у сучасних умовах інвес-
тиції є одним із головних засобів забезпечення умов виходу з економічної 
кризи, яку переживає Україна, підвищення якісних показників господарської 
діяльності окремих підприємств і націоналдьної економіки. 

Висновки. Отже, іноземне інвестування є актуальним питанням 
сьогодення та невід'ємною часткою сучасних зовнішньоекономічних зв'язків. 
За допомогою іноземних інвестицій можна не лише зупинити спад, а й пож-
вавити виробництво, створити сприятливі умови для вирішення складних 
завдань у будь-якій сфері, а також здійснити досконалу структурну перебудо-
ву економіки країни загалом. 

Однією із найважливіших передумов на шляху до залучення інвести-
цій, зокрема іноземних, є створення належної виробничої і соціальної інфрас-
труктури на прикордонних територіях. Також ключова роль у соціально-еко-
номічному розвитку регіонів належить створенню та функціонуванню під-
приємств з іноземними інвестиціями, а також створення інших форм під-
приємницької діяльності за участю іноземних партнерів, особливо тих, що 
розташовані на прикордонних територіях суміжних держав. 

Отже, залучення прямих іноземних інвестицій є однією з ключових 
проблем під час реформування економіки України. Адже прямі іноземні інвес-
тиції за умови їхнього ефективного використання надають змогу збільшити об-
сяг виробництва вітчизняних товарів та послуг відповідно до світових стандар-
тів, сприяють підтримці активізації внутрішнього інвестування, забезпечують 
доступ до нових технологій і методів управління, дають змогу збільшити 
зайнятість населення та підвищити рівень кваліфікації робітників і службовців, 
підвищити рівень ВВП та НД, поліпшити життєвий рівень населення загалом. 
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Герзанич В.М. Инвестиции как ключевой фактор развития     
трансграничного региона 

Исследовано состояние инвестиционного климата Закарпатской области как 
трансграничного региона, а также проблемы и негативные факторы, которые тормо-
зят привлечение иностранных и вложение внутренних инвестиций в экономику Ук-
раины, в том числе Закарпатье. 

Ключевые слова: экономический механизм, трансграничный регион, иностран-
ные инвестиции, инвестиционный климат, еврорегион. 

Gerzanych W.M. Investments as a key factor for the development of 
trans-border region 

In the article the state of investment climate of Zakarpattia region, as trans-border regi-
on and the problems and negative factors which hinder the attraction of foreign investment 
and domestic investment in Ukraine, including in Zakarpattia region are examined. 

Keywords: economic mechanism, trans-border region, foreign investment, in-
vestment climate, the Euro region. 
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проф. В.В. Яцура, д-р екон. наук – Львівський НУ ім. Івана Франка 
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Акцентовано увагу на доцільності застосування синергетичного підходу до 

здійснення підприємницької діяльності, оскільки це дасть змогу підприємству вигра-
ти в конкурентній боротьбі. З'ясовано зміст понять "синергетика", "система" та 
"структура". Висвітлено значення закону синергії. Зазначено, що професійною озна-
кою економіста будь-якого рангу, яка допоможе вижити в складному конкурентному 
середовищі, є вміння виявляти, нарощувати і здобувати позитивний синергетичний 
ефект від поєднання і взаємодії факторів виробництва. 

Актуальність теми. Для сучасних ринків ресурсів, капіталу, товарів 
та послуг характерні тенденції до загострення конкуренції, і тільки поява но-
вих підходів до здійснення діяльності організацій допоможе підприємству 
вижити в конкурентному середовищі. Одним із них є синергетичний підхід 
до здійснення підприємницької діяльності. Важливість теми "синергетичний 
підхід до здійснення підприємницької діяльності" полягає в тому, що вона 
спрямована на процеси, за яких ціле має такі властивості, які відсутні в окре-
мих частинах цього цілого. 

Отже, ця тема є вкрай актуальною та необхідною в наш час, оскільки 
вчить виявляти, нарощувати і здобувати ефект від поєднання і взаємодії ро-
бочої сили і засобів праці, наслідків цієї взаємодії – тих же кінцевих резуль-
татів, кооперувати працю, інтегрувати галузі, виробництво і обслуговування. 

Вагомий науковий внесок у дослідження проблем розвитку синерге-
тичного підходу зробили І. Ансофф, М. Портер, Е. Кемпбелл, В.-Б. Занг, 
В. Андерсон, Є.І. Ходаківський, І.Г. Грабар, Ю.С. Цаль-Цалко, Л.І. Антошкі-
на, В.І. Мелькін. У їх працях розглянуто теми сутності синергії, впроваджен-
ня, визначення та оцінки синергічного ефекту. Однак питання визначення та 
оцінки синергічного ефекту потребує подальшого вивчення. Зараз фактично 
розроблені лише окремі методи визначення впливу синергії на діяльність під-


