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ВСТУП
Необхідність стратегічного підходу у діяльності регіональних
органів влади і підприємств вже не викликає сумнівів. Натомість
виникає питання про обґрунтованість стратегічних рішень та механізми їх впровадження. Зараз вже зрозуміло, що ефективний процес
формування пріоритетів розвитку економіки регіону не може відбуватися суто на інтуїтивному чи навіть емпіричному рівні. Тому
дане дослідження базувалося на комплексному підході: поєднанні
теоретичного та емпіричного обґрунтування. Теоретична складова
важлива тому, що вона відкриває нові горизонти і окреслює нові
перспективи, дає можливість застосувати нові підходи та методи.
Емпірична складова як інструмент узагальнення думки фахівців,
охоплюючи державних службовців та господарників, дає можливість висвітлити бачення та цінності, які лягають в основу прийняття рішень.
Фундаментальними теоретичними передумовами даного дослідження є теорії регіонального розвитку, які історично та в еволюційному зрізі вказують на можливі пріоритети регіонального
розвитку та необхідні інструменти їх забезпечення. Дослідженням
теоретичних і прикладних проблем теорій регіонального розвитку у
вітчизняній та зарубіжній літературі займалися такі вчені як: М.М.
Іжа, В.І. Галяс, Н.С.Різник, В.П. Павленко, Л.М. Горбач, а також
М.П. Бутко, Б.М. Данилишин, Г.В. Дзісь, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, О.С. Ємельянов, А.О. Єпіфанов, І.І. Лукінов, А.Г. Мазур,
В.К. Мамутов, А.П. Павлюк, М.М. Паламарчук, Б.Я. Панасюк, Є.І.

Пітюренко, В.А. Поповкін. Для цілей даного дослідження корисним
став системний аналіз підходів до формування пріоритетів регіональної економіки на засадах теорій регіонального розвитку з виділенням принципів реалізації їх розвитку.
В умовах ринкових відносин і посилення економічної самостійності регіонів зростає потреба дослідження проблем управління
соціально-економічними процесами з позицій не тільки макроекономіки, а й засад регіонального стратегічного планування, а саме
просторового аспекту розвитку. Проблемні питання розробки та
реалізації стратегічного планування економічного розвитку регіону в Україні набувають в умовах трансформації ринкових відносин
особливої актуальності. Тому з метою теоретичного аналізу регіонального стратегічного планування були відокремлені методичні
підходи до обґрунтування пріоритетів як важеля прямого впливу на
процеси збалансованого розвитку регіональних комплексів. У контексті вдосконалення стратегічного планування на регіональному
рівні важливого значення набуває правильність і обґрунтованість
вибору стратегічних цілей і пріоритетів розвитку економіки, їх відповідність соціально-економічному потенціалу та реальним можливостям регіонів.
Вивченню та узагальненню проблем стратегічного планування
регіонів і розробці стратегії комплексного просторового розвитку
присвячені фундаментальні дослідження українських вчених-регіоналістів. Результати досліджень з даних питань певною мірою
розкрито в наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема О.І.Амоші, О.М. Алимова, Б.Альстренда, С.І.Бандура,
М.П.Бутка, В.М.Вакуленка, А.С.Гальчинського, В.М.Геєця, Б.М.
Данилишина, М.І.Долішнього, У.Кінга, Д. Клеланда, В.І.Куценко,
Дж. Лемпела, Г. Мінцберга, С.В. Оборської, Т.В. Пепи, В.І. Пили,
та інших. Тому існує потреба вивчити теоретичні засади регіональ-
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ного стратегічного планування із використанням нормативного забезпечення та практичного втілення для обґрунтування методичних
підходів до пріоритетів розвитку регіону. Окремо виникає потреба
у формуванні методичного інструментарію обґрунтування стратегічних пріоритетів, оскільки саме вони дають можливість втілювати
запропоновані рекомендації та поширювати їх у часовому і просторовому аспектах.
Сучасна економічна діяльність вкрай наблизилася до господарювання в умовах високої невизначеності, тобто з великим рівнем
ризику. Крім типових господарських ризиків, їй притаманні ризики, що пов’язані з кризовими явищами, недосконалістю законодавчої бази, нестабільністю соціально-економічного розвитку, непослідовністю політичного курсу держави, що обумовлює необхідність
їх оцінки при розробці стратегічних пріоритетів і також при їх наступному впровадженні.
Ґрунтовними дослідженнями, що присвячені оцінці господарських ризиків в Україні та її регіонах є праці А.Сливоцького, С. Грищенко, Біла С.О. та ін. У розроблених стратегіях регіонів України (в
тому числі і Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року визначено основні ризики реалізації стратегічних
пріоритетів, однак самої оцінки масштабів впливу цих ризиків не
здійснено. Із аналізу літературних джерел можна прийти до висновку, що на даний період часу не проведено комплексної ні кількісної,
ні якісної оцінок міри та факторів ризику видів діяльності Закарпатської області. Саме тому, актуальним є проведення такої оцінки
у межах регіону.
Оскільки історично першим виник метод експертної оцінки ризику та він має істотну перевагу над іншими методами через мож-

но було здійснено на основі цього методу. В цілому у межах дослідження було здійснено комбінування методів якісного (експертна
думка респондентів - підприємств та представників органів влади
щодо критичних факторів ризиків у регіоні) та кількісного аналізу
ризиків (а саме статистичної оцінки впливу ризиків на результати
діяльності підприємств у регіоні). Завдяки такому комбінуванню
було забезпечено ув’язку теорії з практикою, що і є основою ефективної методології кожного наукового дослідження.
Людські ресурси є основою будь-яких економічних стратегічних поступів. Особливості формування та розвитку людського капіталу висвітлювали в своїх роботах Т. Шульц, Г. Беккер та Д.Кендрик. В подальшому людські ресурси стали об’єктом досліджень
вітчизняних вчених О. І. Амоші, Д.П. Богиня О.А. Грішнової, М.І.
Долішнього, В.І. Куценко, Е.М. Лібанової, Л.К. Семів та багатьох
інших. Регіональні проблеми функціонування людського капіталу
на рівні Закарпатської області вивчають В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, С.В. Сембер, Г.В. Войтенко, М.М. Мацола. Проте, аспекти
ефективного забезпечення працівниками галузей економіки у регіоні залишаються поза увагою вчених. Крім того, зовсім не приділяється увага стратегічному прогнозуванню кількості найманої праці
як результату впливу загальнорегіональних чи галузевих факторів,
чому і була посвячена відповідна дослідницька увага у даній праці.
Важливим питанням при виробленні стратегічних пріоритетів
є їх інвестиційне забезпечення. Протягом аналізованого періоду з
2001 по2011 роки залучення інвестицій в економіку України та Закарпаття різко активізувались. Їх обсяги за десять років зросли у
10 разів на макро –та у 3,4 рази на мезо рівнях. Крім того, формуються особливості співвідношення в структурі надходження інвес-

ливість використання в умовах обмеженості інформаційних даних,
тому оцінку факторів ризиків бізнесу Закарпатської області первин-

тицій, їх походженні, сфері, формах залучення та напрямках. Тому
виникає необхідність в аналізі тенденцій процесу інвестиційного
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забезпечення розвитку пріоритетних видів, який дасть можливість
прогнозувати надходження відповідних коштів, виявлення та усунення перешкод на шляху до притоку інвестицій, запровадження
необхідних стимулів вкладання інвестиційних коштів у пріоритетні
види діяльності регіону. Такі дії у кінцевому результаті забезпечать
максимальну віддачу від інвестицій для економіки, інвесторів та реципієнтів.
Питанням інвестування та його ролі в економіці країни та
регіону присвячувались багато праць вітчизняних вчених, зокрема
І.Гайдуцького, Я. Жаліло, В.Хобти, О.Пирог, Б.Губського, Л.Борща,
С.Слави, В.Мікловди, В.Паппа, М.Лендєла та інших, оскільки дана
тематика є дійсно популярною для дослідження. Однак існує потреба вивчення інвестиційного забезпечення розвитку саме пріоритетних видів економічної діяльності та прогнозування його необхідного обсягу, цим напрямам була посвячена окрема частина роботи.
Розуміння природи інститутів і механізму їх виникнення є необхідним для створення сприятливого для розвитку економічних
процесів середовища. Зміни й удосконалення умов, необхідних для
розвитку бізнесу, повинні базуватись на поступових поетапних інституціональних трансформаціях найважливіших сфер суспільних
відносин з урахуванням усіх особливостей функціонування підприємств різних видів економічної діяльності і форм власності. Регулювання підприємницького середовища повинно спиратися, насамперед, на інституціональний підхід через створення адекватного
механізму підтримки та стимулювання розвитку господарюючих
суб’єктів як на макроекономічному рівні, так і на рівні регіону. Досвід системних трансформаційних процесів у постсоціалістичних
країнах свідчить, що ті з них, які змогли швидко вирішити інсти-

тих країнах, котрим не вдалося успішно здійснити інституціональні
перетворення, становище в сфері добробуту населення вкрай складне. Тобто, існує тісний зв’язок інституціонального середовища з соціально-економічними процесами, що відбуваються як в перехідній
економіці, так і в економіці ринкового типу.
Серед засновників теорії інституціоналізму та неоінституціоналізму, а також дослідників формування інституціонального середовища слід виділити Т. Веблена, У. Гамільтона, К. Менгера, Д. Норта.
На пострадянському просторі проблематиці формування інституціонального середовища присвячено праці О. Алімова, В. Геєця, С.
Кірдіної, Е. Лібанової, І. Манцурова, А. Олейник, А. Тарушкіна, А.
Чухна. Регіональні аспекти інституціонального розвитку України
досліджуються в працях С. Білої, О. Черевка, С. Романюка та інших.
Важливість дослідження окресленої проблематики актуалізується в
зв’язку з необхідністю подальшого вдосконалення інституціонального середовища розвитку та підтримки пріоритетних напрямів діяльності на території регіону.
Фундаментальною основою для розробки документів регіонального розвитку є Конституція України, а також Закон України
«Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005р. Саме з
прийняттям цього закону було запроваджено стратегічне планування регіонального розвитку в Україні. З цією метою було розроблено
Державну стратегію регіонального розвитку України на період до
2015 року. У період 2004-2007рр. більшість областей України почали розробляти власні регіональні стратегії соціально-економічного
розвитку до 2015р., автори яких брали за основу Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку, розроблені ще у 2002р. Регіональні стратегії розвитку є стратегічними

туціональні проблеми, досягли належного рівня життя своїх громадян, навіть порівняно з розвиненими країнами Західної Європи. У

планами розвитку регіону, що визначають цілі, завдання, пріоритети, напрям сталого економічного і соціального розвитку Автоном-
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ної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на середньостроковий (4 - 6 років) та довгостроковий (10 - 15 років) періоди.
Виділення стратегічних пріоритетів економічного розвитку
регіону зумовило необхідність дослідження їх інституціонального
забезпечення та оцінки розвитку інституціонально-організаційного середовища в контексті сприяння подальшій активній підтримці
цих пріоритетів. Актуальність і важливість такого дослідження визначається потребами розробки механізму вдосконалення інституціональної та організаційної підтримки найважливіших видів економічної діяльності на регіональному рівні.
Для осягнення у дослідженні вищеописаних напрямів була вироблена методологічна модель обґрунтування пріоритетів економічного розвитку регіону, що лягла в основу дослідження і охопила
такі етапи: формування очікуваних цілей, здійснення багатокритеріальної діагностики, у тому числі з багатогранною оцінкою ризиків, обґрунтування пріоритетів, прогнозування цільових показників,
оцінка та пропозиції з формування необхідних людських ресурсів та
інституційно-організаційного забезпечення.

Частина 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ
ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
1.1 Компонентне виокремлення підходів до формування
регіональних пріоритетів у теоріях регіонального
економічного розвитку
Одним із пріоритетних напрямків державної регіональної політики на даному етапі є розвиток регіонів. Механізм управління
регіональним розвитком покликаний реалізовувати таку модель взаємовідносин центру з регіонами, яка б сприяла встановленню нових
форм співпраці, відповідала європейським принципам регіональної
політики, загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального та міжнародного співробітництва територій [1].
Принципи та пріоритети економічного розвитку регіонів
України базуються на засадах Державної стратегії регіонального
розвитку до 2015 року. В сучасних умовах структура економіки
та спеціалізація регіонів країни суттєво змінилася, їм притаманна
більша самостійність; відбувається перехід від централізованої
системи влади до децентралізованої (із типовими для неї принципами
верховенства права, гарантованості місцевого самоврядування
та інше); наявні диспропорції у економічному розвитку на
регіональному та субрегіональному рівні, що відповідно, призводить
до виникнення депресивних територій.
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Всі ці зміни обумовили необхідність дослідження і вирішення
ряду нових актуальних та проблемних аспектів, а саме: необхідність
обґрунтування пріоритетів економічного розвитку регіонів, подолання декларативності стратегій регіонального розвитку регіонів та
оптимізація їх впровадження, модифікація сировинної спрямованості структури економіки у сучасні зразки господарювання і т.д.
Саме тому, актуальним, на нашу думку, є аналіз існуючих теорій регіонального розвитку у розрізі пріоритетів та принципів його
забезпечення.
Адже, як показує зарубіжна практика, важливим є адаптація та
використання існуючих сучасних теоретичних розробок щодо регіонального розвитку, які були історично сформовані та апробовані.
Дослідженням теоретичних і прикладних проблем регіонального
розвитку у вітчизняній та зарубіжній літературі займалися такі
вчені як: М.М. Іжа [2], В.І. Галяс [3], Н.С. Різник [4], В.П. Павленко
[5], Л.М. Горбач [6], а також В.М. Геєць [7], Б.М. Данилишин
[8], М.І. Долішній [1], С.І.Дорогунцов [9], А.О.Єпіфанов [10],
А.П. Павлюк [11], М.Е. Портер [12].
Однак, потребують подальшого вирішення питання формування пріоритетів регіональної економіки на засадах теорій регіонального розвитку, системного аналізу останніх із підходів до формування пріоритетів та принципів реалізації їх розвитку. Саме це і стане
метою даного напрямку дослідження.
Дане дослідження базується на таких теоріях регіонального розвитку, як теорія економічної бази, теорія полюсів росту Ф. Перроу
та його учнів, теорія розміщення сільського господарства Й. Тюнена, теорія «центр – периферія» Дж. Фрідмана, теорія основного продукту Г. Іннеса, теорія розміщення промисловості А. Вебера, теорія

Т. Хегерстранда, теорія економічного регулювання Дж. Стиглера
та С. Пельцмана, теорія кластерів М. Портера, теорія кумулятивної причинності Г. Мюрдаля, теорія незбалансованого розвитку
А. Хіршмана.
Перш ніж підійти до компонентного виокремлення підходів до
формування пріоритетів у теоріях розвитку регіону, необхідно уточнити поняття «пріоритету».
Термін «пріоритет» почав з’являтися в науковій літературі і в
нормативно-правовій лексиці, коли перед Україною постала необхідність розв’язання низки проблем державної ваги при обмежених
економічних, політичних і соціальних можливостях молодої, незалежної країни.
Пояснюючи походження терміна «пріоритет» від нім. «Prioritat»
і лат. «prior» – перший, йому надають два значення:
1) першість у відкритті, винаході, висловленні ідеї;
2) переважне право, значення чогось.
У традиційному розумінні термін «пріоритет» так і вживається,
як ознака першості в чомусь, або як переважне значення чогось.
Однак останнім часом, особливо в умовах розв’язання проблемних
ситуацій трансформаційної економіки, цей термін набуває більш
широкого тлумачення, а саме:
- як проблема, розв’язання якої має надзвичайне значення;
- як спосіб, механізм, шлях або варіант, що дає унікальні
можливості для розв’язання проблеми;
- як сектор, галузь чи вид діяльності, який відіграє виняткову
роль у соціально-економічному розвитку країни;
- як форма організаційного устрою бізнес-структури, яка в
даних умовах вважається незамінною;

центральних місць А. Льоша, теорія центальних місць В. Крісталлера, теорія життєвого регіонального циклу, теорія дифузії інновацій

- як напрям науково-технічного розвитку, реалізація якого
стає виключно необхідною.
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Тобто смислове навантаження терміну «пріоритет», крім
першочерговості, збагачується такими поняттями, як виняткове,
надзвичайне, унікальне, виключне, незамінне, що підкреслює
масштабність, глибину, ступінь значущості проблеми. З іншого
боку, термін «пріоритет» може визначати і найбільш раціональний,
доцільний шлях (метод, засіб) реалізації інтересів, а відповідно
– сценарій поведінки людини чи варіант державних заходів.
У цьому сенсі він виконує управлінську функцію в системі
економічних інструментів державного регулювання економікою.
Історія економічної думки насичена прикладами як заперечення, так і
прихильного ставлення до ролі пріоритетів у системі господарювання.
Прихильники концепції «невидимої руки» ринку, починаючи з А.
Смітта, постійно заперечували доцільність встановлення будьяких пріоритетів, що обмежували б вільне підприємництво.
Представники
протилежного
напряму,
теоретичне
обґрунтування якого здійснив Кейнс, навпаки, наполягали
на необхідності державного втручання в економіку з метою
виправлення її недоліків. Вони вважають, що надаючи економіці
регулюючих імпульсів через встановлення пріоритетів, держава
може більш оперативно впливати на характер економічних процесів,
ніж це робить класичний ринок.
Суперечки точилися і щодо механізмів державного впливу
на економіку. Кейнс вважав, що держава повинна впливати на
схильність до споживання через систему податків, фіксування
норми відсотка та іншими способами. Їх критики – монетаристи
пріоритет надавали механізмам регулювання економіки через
процеси грошового обігу [6, с. 42–43].
Подальший пошук механізмів регулювання економіки йшов

протистояти інфляційним тенденціям, забезпечуючи більш високий
рівень виробництва, доходів і зайнятості. Діапазон цих пошуків
коливався від повного відкидання регулюючої ролі держави –
«чим менше держави тим краще», до поміркованого підходу до
оцінки можливостей проведення чітко орієнтованої урядової
політики з визначенням соціально-економічних і науково-технічних
пріоритетів.
У межах кожної із теорії буде виділено пріоритети (у різних його
значеннях), які були поставлені в основу регіонального розвитку.
Автором теорії економічної бази вважається датський меркантиліст Пітер Де Ла Курт, який у 1659 році написав працю «Про процвітанні міста Лейден», де були розглянуті фактори розвитку економіки голландського міста Лейден [2]. В основі даної теорії лежать
підприємства і сектори економіки, які виробляють експортні товари,
тобто регіон повинен підтримувати розвиток тих галузей, які використовують місцеві ресурси, бо даний розвиток призводить до покращення добробуту населення.
Позитивною стороною теорії економічної бази є її простота
впровадження. Недоліком даної теорії є те, що дана модель економічного розвитку регіону є абсолютно непридатною для прогнозування економічного розвитку регіону на тривалий період.
Теорія полюсів росту, яка була висунута Ф. Перроу [13] та його
учнями, розглядає галузі-лідери, що виробляють нові товари та послуги, які утворюють так звані полюси зростання. Процес концентрації виробництва зосереджує галузі-лідери в певному місці (регіоні) - «центрі росту».
Учень Ф. Перроу, Ж. Будвіль показав [4], що як центри росту
можна розглядати не тільки певну галузь – лідера, яка створює нові

через узгодження інтересів великого бізнесу і держави, з’ясування
особливостей приватних стимулів і мотивів та їх можливості

товари і послуги, але і як конкретні території (населені пункти),
які виконують в економіці регіону функцію джерела інновацій.
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Ж. Будвіль трактує регіональний центр росту як певний набір
галузей, що розвиваються й розширюються, і які здатні викликати
подальший розвиток економічної діяльності в усій зоні свого впливу.
Таким чином, це є підґрунтям для теоретичного обґрунтування
технополісів і технопарків.
Теорія розміщення сільського господарства, започаткована німецьким економістом Йоганом Тюненом (1783—1850), висвітлена у його роботі «Ізольована держава в її відношенні до
сільського господарства й національної економіки. Дослідження про вплив хлібних цін, багатства ґрунту й накладних витрат на землеробство» [3]. Основний зміст теорії полягає у виявленні закономірностей розміщення сільського господарства.
Й. Тюнен, виділив зони спеціалізації виробництва, які називають
класичними кільцями Тюнена. На думку вченого, фактором вливу,
на витрати та прибуток є фактор розміщення сільського господарства, що впливає на спеціалізацію підприємств. І тому вчений поставив собі задачу, розв’язок якої зводився до того, що мінімізуючи транспорті витрати, виробники сільськогосподарської продукції
одержували б прибуток. За допомогою володіння великої кількості
інформації можна визначити найбільш оптимальне розташування
сільськогосподарського підприємства по відношенню до наявних
ресурсів, тобто землі. Тобто в цілому теорія базується на ефективному поєднанні місця виробництва та факторів його забезпечення.
Основою теорії «центр – периферія» Дж. Фрідмана [14] є
якнайменше втручання владних структур в економічні процеси
регіону та підтримка тих регіонів, які відіграють першочергове
значення для розвитку національної економіки. Економічний
розвиток інтенсивніше проходить у центральних регіонах,

технологій, доступу до інформації. Тому відбувається домінування
центру над периферією.
Теорія основного продукту Г. Іннеса за основу розвитку регіону
пропонує виробництво таких товарів і послуг, які здатні конкурувати на зовнішніх ринках. Держава повинна всіляко підтримувати виробничу спеціалізацію за допомогою інвестицій, а також стимулювати розвиток дослідницької діяльності, тобто інновацій [15].
Важливе місце в групі теорій регіонального розвитку посідає
теорія розміщення промисловості А. Вебера. Вчений дослідив у
своїй праці «Теорія штандорта промисловості» (1909р.) основні фактори, що впливають на розміщення виробництва [6, с.154].
На думку А. Вебера, на розміщення промисловості впливають такі
три головні чинники як транспорт, праця і агломерація. Найвагомішим чинником впливу на розміщення підприємства вчений вважав
транспорт, а саме зменшення транспортних витрат на перевезення
готової продукції. А. Вебер розробив першу теорію розміщення
промислових підприємств, яка ґрунтувалася на математичному моделюванні, що дало поштовх до розкриття суті та прогнозування
економічних явищ і процесів.
Теорію штандорта продовжив досліджувати німецький вчений
А.Льош, який у 1940р. видав книгу «Географія розміщення господарства» [6, ст.154-155]. На відміну від А. Вебера, Август Льош
розглядав принципи розміщення не одного підприємства, а їх сукупність. А. Льош вважав, що головним із чинників, які впливають
на розміщення виробництва є не транспортний чинник, на якому наголошував А. Вебер, а чинник, який призводить до досягання максимального прибутку. Найкращим місцем розміщення виробництва,
на думку вченого, є таке, яке б приносило максимальний прибуток.

основною причиною якого є зосередження в центрі промислового
виробництва, відповідно і трудових ресурсів, розвиток інноваційних

Ця теорія наголошує на головну мету підприємництва – максимізація прибутку.

22

Частина 1

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

23

В свою чергу, В. Крісталлер у науковій праці „Центральні місця
в Південній Німеччині” (1933р.) запропонував теорію, яка розкриває особливості розташування населених пунктів, які вчений називав «центральні місця» [16, ст.39]. Під центральними місцями вчений розумів економічні центри, які здатні забезпечити продукцією
не тільки себе , але й населення своєї зони.
Теорія центальних місць В. Крісталлера спирається на розселенні населення на певній території та організації виробництва із
цим розселенням. Внаслідок наявної інформації можна створити
економічно вигідні зони збуту певних товарів і послуг , тобто одні
товари і послуги повинні вироблятись в кожному населеному пункті - це мають бути продукти першої необхідності, другі - в селищах
міського типу, тобто товари легкої промисловості, деякі види послуг, а треті - тільки у великих містах, так як вони представляють
собою предмети розкоші.
В основі теорії життєвого регіонального циклу лежить процес
виробництва товарів, починаючи від його появи і до його скорочення [13]. Відповідно до даної теорії, державна влада повинна створювати сприятливі умови для розвитку інновацій на менш розвинутих
територіях, а саме сприяти створенню наукових установ, таких як
університетські містечка, технополюси та ін.
У теорії кумулятивної причинності Г. Мюрдаль (1957р.)
[4] акцентував увагу на наявності незбалансованого розвитку
регіонів, за рахунок того, що привабливість для розміщення нових
підприємств у великих міських агломераціях (де можна отримати
економію на виробничих та трансакційних витратах) буде кращою у
порівнянні із депресивними територіями. Крім того, він зазначав про
неабияке значення інституційних факторів у формуванні ринкового

Теорія дифузії інновацій Т. Хегерстранда (1953 р.) бере свій
початок із виходом праці Т. Хагерстранда «Дифузія інновацій як
просторовий процес» [16, ст.40-41]. В основі даної праці лежить
вивчення процесів дифузії на основі нововведень у сільське господарство за допомогою імітаційного підходу, який дозволяв описати
процес інновацій на певній території на основі використання таких
понять як відстань, поле, контакт, інформація.
Дана теорія передбачає створення, за допомогою інструментів
субсидування та дотацій, певних умов для інноваційного розвитку слаборозвинутих регіонів. Адже розвиток інновацій позитивно
впливає на регіональний розвиток.
Теорія економічного регулювання, представниками якої є Дж.
Стиглер та С. Пельцман за основу розвитку регіону пропонує максимізацію корисності для окремих верст населення за допомогою прогнозування розвитку окремих галузей регіону [14]. Дане прогнозування
робиться на основі регулювання макроекономічних показників.
Важливе місце в теоріях регіонального розвитку посідає
так звана теорія кластерів М. Портера. У своїх працях вчений
розглядав
проблему
підвищення
конкурентоспроможності
регіону та збільшення економічного зростання [12]. Його увагу
привернуло те, що найбільш конкурентоспроможні фірми однієї
галузі концентруються на одній і тій же території. В результаті такої
концентрації формується кластер – група спільних фірм, компаній,
які діють у певних галузях та доповнюють одна одну. Відповідно до
даної теорії, державна влада повинна підтримувати розвиток промислових кластерів на регіональному рівні. Дана теорія активно
використовується в ряді регіонів України та забезпечує підвищення
рівня їх економічного розвитку.

середовища регіону та, відповідно, стимулювання економічного
саморозвитку суб’єктів господарювання.

У теорії незбалансованого розвитку А. Хіршмана (1960р.) значна
увага приділяється «незбалансованому зростанню економіки» [4].
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На думку вченого, зростання економічного благополуччя в країні
проходить нерівномірно, і тільки на певній території. А. Хіршман
приходить до висновку, що в результаті попиту на нову продукцію,
виробники розширюють свою діяльність і на інші регіони. Але
концентрація економічного розвитку в кожному з регіонів проходить
незбалансовано. І тому з’являється стимул, в інтересах розвитку
регіону, у залученні значних ресурсів. Стратегія економічного
розвитку регіонів, на думку автора теорії, повинна бути орієнтована
на активізацію обмеженого числа точок зростання, що дозволяють
залучити значні ресурси [16]. Проте, в подальшому полюси
зростання мають забезпечити розвиток інших територій.
Однією з найбільш відомих теорій у світовій практиці є теорія
видатного економіста Василя Леонтьева (1906- 1999), яка відома
за назвою схеми «витрати-випуск». В. Леонтьев народився в
Петербурзі, вчився в Петроградському університеті, а на початку
1920-х років емігрував із СРСР спочатку до Німеччини, а у 1931
р. - до США. Теорія ґрунтується на регіональному міжгалузевому
балансі виробництва й розподілу продукції. Головною ідеєю
даної теорії є аналіз сучасного стану і прогнозування як
внутрішньорайонних, так і міжрайонних зв’язків (зокрема, товарних
і грошових потоків) для окремих секторів економіки. Дана теорія
використовує прогнозування розвитку регіонів на короткостроковий
та довгостроковий період.
Інструментом міжгалузевого аналізу служить таблиця балансів,
яка ділить господарство на декілька десятків галузей. Таблиця представляє собою математичну модель, що дозволяє уяснити, яка кількість ресурсів використовується для виробництва кінцевої продукції.
Взаємозв´язок секторів аналізується крізь систему порівнянь,

частини, одна з яких йде на виробництво товарів інших секторів
(проміжної продукції), друга - на випуск кінцевої продукції (кінцевого споживання). Модель «витрати - випуск» допомагає уявити, як
зміни в одному секторі впливають на виробництво продукції в інших секторах.
Теоретична модель «витрати - випуск» стала основою для побудування багатогалузевої моделі економіки США. Розробка динамічних моделей міжгалузевого балансу використовувалась для аналізу
наслідків різних варіантів економічної політики.
Таблиці, побудовані згідно з методом «витрати - випуск», використовуються для порівняння структурних властивостей двох
економік або зіставлення структури економіки однієї країни у різні
періоди часу [10, с. 203-210].
Але також існує ряд класифікацій теорій регіональної економіки, які можуть бути придатними для забезпечення формування
механізмів інноваційної політики регіонального розвитку. Так, наприклад, О. Б. Жихор виділяє наступні групи даних теорій: теорії
спеціалізації та розміщення господарської діяльності; теорії регіонального зростання; кумулятивні теорії регіонального економічного
розвитку [15, с. 203-210].
Результатом проведеного аналізу існуючих теорій регіонального розвитку у розрізі пріоритетів та принципів його забезпечення
стала їх система та модифіковане групування на основі класифікації
А.В.Колодійчука [17] .
А. В. Колодійчук розробив власну класифікацію середовищних
теорій розвитку промисловості, які розкривають особливості
розвитку міст та регіонів як середовища промислового поступу.
Спираючись на його класифікацію і аналізуючи вище згадані теорії

параметрами яких служать коефіцієнти виробничих витрат. Продукція одного сектору, наприклад промисловості, розбивається на

регіонального розвитку можемо згрупувати їх в чотири групи, які
представлені на рис. 1.1:

А . В . Колодійчук розробиввласну класифікацію середовищних теорій
розвитку промисловості, які розкривають особливості розвитку міст та
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регіонів як середовища промислового поступу. Спираючись на його
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класифікацію і аналізуючи вище згадані теорії регіонального розвитку
можемо згрупувати їх в чотири групи, які представленіна рис. 1:
Середовищні теорії економічного
розвитку в регіоні

Локалізаційні
теорії
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Дж. Фрідмана
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Теорія життєвого регіонального циклу

Теорія економічного
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Дж. Стиглера та
С. Пельцмана

Теорії просуванняна зовнішні ринки
Теорія економічної бази
Теорія основного продукту

Рис.1.1 Класифікація теорії регіональногорозвитку

Рис.1.1 Класифікація теорій регіонального розвитку
Джерело: модифіковано на основі [17]
Джерело: модифіковано на основі [17]

З даних рис.1 видно, що локалізаційні теорії, як пріоритети, обирають

З даних рис.1.1 видно, що локалізаційні теорії, як
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».
транспортних витрат, максимізація прибутку за рахунок економічної
доцільності, розселення населення на певній території та організація
виробництва із цим розселенням».
Інтенсифікаційні теорії за пріоритети визначають «найменше
втручання центральних органів влади в економіку регіонів, провідну
роль пріоритетних галузей, що створюють нові товари та послуги».
В інноваційних теоріях як основу обирають «створення умов
для інновацій менш розвинених регіонів, підвищення конкурентно-спроможності регіону, збільшення його потенціалу та економічного зростання».
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Теорії-каталізатори соціально-економічного зростання за пріоритети обирають успішне державне і регіональне управління, спрямоване на зближення рівнів розвитку регіонів держави та подолання
нерівномірності розвитку окремих територій (регіонів) країни. Подібні до цього теорії просування на зовнішні ринки за пріоритет і
відповідно його державну підтримку визначають експорт продукції.
Таким чином, аналіз теорій регіонального розвитку та публікацій авторів, що присвячені їх дослідженням засвідчує, що використання існуючих теоретичних розробок щодо впровадження сталого
регіонального розвитку в економіці регіонів України є актуальним.
У нашій країні накопичилася велика кількість регіональних
проблем, що з’явилися ще у минулі десятиріччя та загострилися в
умовах першої та другої хвилі світової фінансової кризи 2008-2009
років. Об’єктивним вирішенням проблем розвитку економіки держави є ефективне формування пріоритетів регіонального розвитку
із врахуванням існуючого розміщення продуктивних сил.
Теоретичний аналіз концепцій регіонального розвитку
показав, що найчастіше, за пріоритети розвитку економіки регіону
використовують так звані «точки зростання» (під якими розуміють
як сукупність галузей, так і певні території), інновації, продукцію,
що продається на зовнішніх ринках, та територіальне розміщення
ресурсів виробництва.
Найкориснішими з вищезгаданих теорій регіонального розвитку
для адаптації та втілення її основоположних принципів у економіку
Закарпаття є концепція полюсів росту Ф. Перроу та теорія кластерів.
Бо саме, за результатами опитування представників органів влади
і бізнесу області у 2011-1012 роках було визначено шість базових
видів діяльності регіону та визначено необхідність створення
кластерів і стимулювання інноваційної діяльності у економіці краю.
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1.2. Теоретичні засади регіонального стратегічного планування
та методичні підходи до обґрунтування пріоритетів
1.2.1 Теоретичні засади регіонального стратегічного
планування
Сьогодні в Україні вже не викликає сумнівів необхідність
та актуальність планувальної діяльності на мезорівні. В нашій
державі, як і в інших країнах світу, активно розвивається і запроваджується стратегічний підхід до планування територіального розвитку. Це пов’язано з перевагами даного методу для всіх
основних учасників цього процесу (влади, підприємницьких
структур, територіальної громади). Актуальність дослідження
теоретичних засад регіонального стратегічного планування полягає в тому, що для стабільного й ефективного функціонування держави необхідне стратегічне планування, що визначається
трьома елементами в розрізі зовнішнього середовища: прогнозування майбутніх проблем та можливостей; визначення характеру
можливостей, необхідних для успішної діяльності та управління;
адаптація розвитку регіону до непередбачених змін у зовнішньому середовищі.
Метою даного дослідження є узагальнення підходів до визначення стратегічного планування та регіонального стратегічного планування , бо без правильного розуміння стратегічного планування і необхідності його використання практично
неможливо виробити дієву державну (регіональну) політику в
суспільстві.
Для досягнення мети термін та процес «стратегічного планування» розглядається у розрізі трьох підходів: практичного, науково-теоретично та нормативно-законодавчого. Поєднання цих
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підходів дозволить сформувати теоретичні засади регіонального
стратегічного планування та методологію його проведення на регіональному рівні.
Термін “стратегічне управління” з’явився в 50-х роках ХХ ст.
у США, коли більшість галузей перебували в стадії кризи. Цей
термін був введений в обіг для того, щоб з’ясувати відмінності
між поточним управлінням на рівні окремих виробничих завдань
і управлінням, орієнтованим на виявлення й використання довгострокових можливостей розвитку. Основна ідея виникнення
стратегічного управління – це привернення уваги вищого керівництва до зовнішнього середовища, щоб вчасно відповідним чином реагувати на зміни, які відбуваються в ньому. Г. Гольдштейн
розумів під цим явищем «діяльність, спрямовану на досягнення висунутих цілей та завдань організації, визначених на основі
прогнозування можливих змін у навколишньому середовищі й
потенціалу організації, шляхом координації і розподілу ресурсів» [18, с. 37].Дж. Пірс і Р. Робертсон визначають стратегічне
управління як «набір рішень та дій з формулювання й виконання
стратегій, які розробляють для того, щоб досягати мети організації» [19].
Проблеми стратегічного управління докладно досліджено в
багатьох роботах вітчизняних та іноземних авторів таких економістів, як Л. Абалкін, В. Бурк’є, О. Віханський, І. Герчікова, М. Моісєєв, Б. Соловйов, Д. Львів, Б. Райзберг, Р. Фатхутдінов, а також
М. Аллі, І. Ансофф, П. Друкер, М. Кастельс, Ф. Котлер, М. Портер,
А. Стрікленд, А. Томпсон, Д. Тапскотт, Дж. Харвей, М. Хаммер, К.
Холінг й ін. Пропонуючи перелік змістовних аргументів, ці автори,
на нашу думку, ряд питань, актуальних для розвитку теми, або не
розглядають взагалі, або досліджують методично поверхово й не
враховують багато сучасних принципів менеджменту, регіонально-
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го стратегічного планування, що сформовані під впливом тейлоризму. Формування основ сучасних теорій та методології стратегічного
управління почали розвиватися, починаючи з другої половини ХХ
ст. У 80-х роках ХХ ст. значно розширилося вивчення соціальних та
екологічних аспектів, механізмів розвитку міжрегіональних відносин, а також дослідники цього періоду почали розглядати питання
вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Великий
внесок у становлення й розвиток стратегічного управління регіоном
зробили М.Мартиненко, В. Малиновський, О.Крюков, І.Ігнатієва з
їхніх робіт розпочалася класична теорія стратегічного планування,
а потім і стратегічного управління регіоном. Серед родоначальників
стратегічного управління - далеко не тільки теоретики. Окремо слід
зазначити діяльність консалтингових фірм – насамперед, «Бостон
Консалтинг Груп», «Мак Кінзі», «Артур Д. Літл», чиї назви стали
брендами, завдяки розроблених й використаних цими фірмами нових інструментів стратегічного управління і планування.
Практичний підхід до стратегічного планування регіонів.
Доцільно відмітити, що Європа в 70-ті роки ХХ ст. пережила активне
реформування системи регіонального планування, що було пов’язане
в першу чергу із змінами владних повноважень місцевих органів
управління , а також із кардинальною зміною економічних умов
розвитку та в умовах загостреної конкуренції за ресурси. Європейські
країни не мають єдиної спільної позиції у підходах до розроблення
планів регіонального розвитку. В одних із них стратегічне планування
здійснюється на національному рівні й пов’язане з визначенням
цільових соціальних орієнтирів (Франція) або пріоритетів (Греція). В
інших стратегічні плани розробляються на рівні регіонів, провінцій,
сільських районів. При цьому, як свідчать закордонні публікації,

найбільш загальною й поширеною формою реалізації регіональної
політики є різного роду цільові регіональні програми, у тому числі
ті, що охоплюють територію декількох штатів. Найвідоміші з таких
великих програм – Програма розвитку регіону долини ріки Теннессі,
що охопила 12 штатів, а також Програма розвитку Аппалачів –
територія охоплення 14 штатів.
Для управління розвитку регіонами держав-членів Європейського Союзу виокремлюють такі три найпоширеніші механізми:
- програмний підхід структурного фонду, який сприяє розвитку економічної та соціальної інтеграції в середині ЄС;
- системний підхід, це німецька система Спільного Рішення
Задач, яка була створена для вдосконалення регіональних економічних
структур GA (Gemeinschaftsaufgabe), і яка являє собою результат
погодження між федеральним урядом та відповідними територіями;
- планово-управлінський підхід. Французькі Контракти Планування між державою та регіонами (CPERs).
Всі вище зазначені організації мають різні цілі та механізми, у
них є спільна головна особливість: вони організовують участь різних елементів управління регіонами та поєднують їх зусилля.
Франція досить відома своїми традиціями у сфері планування та
управління територіальним розвитком. Протягом 1947–2006 рр. було
розроблено 12 Національних Планів, до яких уведено і регіональний
розділ. Так, П’ятим Національним Планом (1966–1970 рр.)
передбачено підтримку сільського господарства та «слабких» галузей
промисловості (наприклад легкої промисловості). Відповідно до плану
фінансова підтримка у загальному вигляді спрямовувалася на розвиток
західних територій Франції шляхом залучення прямих промислових
інвестицій у периферійні райони. Особливої уваги заслуговувало

планування на регіональному рівні поширено більше. Для прикладу, у
США створена багаторівнева система регіонального планування, тут

намагання уряду покращити транспортну інфраструктуру між містами
та сільськогосподарськими регіонами. Важливим економічним
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механізмом функціонування французької системи планування
територіального розвитку є планові контракти «держава–регіон», де
головний акцент зроблено на підготовку регіонами обґрунтованих
документів для укладення контрактів з державою [20, с. 48].
Першими практичними кроками впровадження в Україні
принципів стратегічного планування було їх втілення в планування
розвитку міст починаючи з 1998 р. в рамках Українськоамериканської програми «Партнерство громад», а саме було
розроблено 46 стратегічних планів міст.
Спільно з Агенцією з міжнародного розвитку в рамках проекту
Largis 2000-2002 роки розроблялася стратегія Харківської області,
при розробці якої була використана європейська методологія.
Згідно проведеного дослідження [21] соціально-економічний
розвиток регіону країни – комплексне поняття, що включає в себе
три взаємопов’язанні складові частини: якість життя населення
(ЯЖ), економічний розвиток регіону (ЕР), наявний природноресурсний потенціал (ПРП) та ефективність його використання. У
даному дослідженні [22] методологія до вибору і обґрунтування
пріоритетних напрямків розвитку Харківської області здійснювалась
за допомогою трьох інструментів, а саме:
1. матриця життєвого циклу і цілей розвитку регіонів;
2. нейросіткових карт Кохонена;
3. SWOT – аналізу.
В основі попереднього відбору пріоритетів визначені напрямки розвитку секторів економіки регіону та наступні фази їх життєвого циклу: відновлення, зростання, розвиток. У рамках кожної
фази з використанням взаємопов’язаних складових частин (ЯЖ,
ЕР, ПРП) визначалися три об’єкти управління: енерговиробничі

Енерговиробничий цикл – це об’єднання взаємозалежних виробничих процесів і різних галузей регіону на основі послідовної
глибокої переробки сировини до одержання готової продукції й утилізації всіх промислових відходів. До таких галузей енерговиробничих циклів регіону належать такі, що забезпечують випуск продукції виробничо-технічного призначення, наука й освіта, а також
житлово-комунальне господарство.
При визначенні точок зростання спочатку встановлюються
галузі пріоритетного розвитку регіону, а потім визначається коло
підприємств у середині тих галузей, на які буде звертатись посилена
увага органів управління економікою даного регіону.
З метою обґрунтування вибору пріоритетних напрямків галузей
економіки Харківської області визначались найбільш важливі для
регіону галузі, що мають істотне значення для його економіки і
впливають на функціонування інших галузей, які з ними пов’язані.
Саме тому, пріоритетні галузі, що мають найбільший вплив в цілому
на економіку регіону, і є найкращим варіантом її розвитку.
Отже, на основі проведеного дослідження із застосуванням матричного підходу розробники виділять такі пріоритетні галузі розвитку економіки Харківської області:
A. Матеріальна сфера економіки:
1. Пріоритетний розвиток індустріально-аграрного ЕВЦ;
- Сільське господарство;
- Харчова та переробна промисловість;
- Тракторне та сільськогосподарське машинобудування.
2. Селективний розвиток окремих кластерів і виробництв газоенергохімічного ЕВЦ:
- Виробіток природного газу і переробка його в хімічні продукти.

цикли (ЕВЦ), кластери галузей та підприємств, точки економічного зростання.

3. Селективний розвиток окремих кластерів і підприємств пірометалургійного ЕВЦ (машинобудування):
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- машинобудування для електроенергетики і газової промисловості;
- авіаційна промисловість;
- машинобудування для харчової та переробної промисловості;
ремонт машин і обладнання.
4. Точковий розвиток окремих високотехнологічних виробництв:
- Оптичне виробництво лінз та окулярних виробів;
- Виробництво фармацевтичних препаратів.
B. Нематеріальна сфера економіки:
1. Пріоритетний розвиток галузі охорони здоров’я.
2. Селективний розвиток окремих кластерів, підприємств і
установ галузі освіти, науки та наукового обслуговування, житлово-комунального господарства.
3. Точковий розвиток окремих установ культури та дозвілля.
Обґрунтування правильності вибору пріоритетних напрямків
розвитку економіки Харківської області здійснювались на основі
нейросіткового підходу – карт Кохана.
Для підтвердження пріоритетів і вибору найбільш ефективних
варіантів розвитку пріоритетних галузей економіки Харківської
області будувалась економіко-математична модель по кожному
з пріоритетів ЕВЦ регіону, що дало можливість розрахувати
траєкторію зміни валового продукту (ВП) для групи галузей (1
групи), які входять у відповідний ЕВЦ регіону, і групи галузей (2
група), які не входять до його складу.
Ще одним із позитивних досвідів в рамках стратегічного
планування регіону та вибору пріоритетів його розвитку був досвід
Закарпаття та Запоріжжя в рамках діяльності в Україні в пілотних
регіонах проекту партнерства Канада – Україна «Регіональне

із стратегічних спрямуванням у період з 1989 по 2006 рр., а в активних
організаційно дієвих формах започаткувалась у 2005 – 2006 рр.
Стратегічні пріоритети розвитку області визначалися в
результаті здійснення SWOT – аналізу, але не тільки. Проводилась
робота з експертами, опитування громадян та фахівцями у різних
галузях. За вдяки цьому було з’ясовано, які проблеми потребують
негайного розв’язання та які галузі слід розвивати у найближчий час.
У результаті проведеного дослідження було виявлено 5 пріоритетів
розвитку області, а саме:
1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів;
2. Формування конкурентоспроможності та життєздатної
економіки;
3. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці;
4. Розвиток туризму та курорто-рекреаційної сфери;
5. Формування просторової гармонії та охорона довкілля.
В рамках 2-го пріоритету було визначено основні напрями і
галузі, які забезпечать життєздатний розвиток економіки Закарпатської області. На основі цього були вироблені відповідні операційні цілі, які сформували необхідні напрями та завдання, а це в
свою чергу повинно було надати інформацію для розробки необхідних першочергових інвестиційних проектів (обласних, районних) з метою досягнення пріоритетів Закарпатської області. Такий
позитивний досвід у сфері стратегічного планування був одержаний завдяки застосування чотирьохсекторного підходу для відбору
пріоритетів, а саме співпраці «влада – бізнес – громадськість – наука та освіта», лише за таких умов можливо розробити ефективні
ідеї та стратегічні рішення для його втілення у життя області.
Науково-теоретичний
підхід.
Передусім
з’ясуємо

врядування та розвиток» [22]. Стратегічне планування безпосередньо
в Закарпатті розпочалося із розробки необхідних планових документів

правильність розуміння термінології у контексті дослідження
стратегічного планування. Термін – «стратегія» має глибоке коріння
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та широке поширення, як комплекс дій з досягнення поставлених
цілей. У світовій практиці вироблено таке розуміння стратегії, яке
можна звести до трьох основних підходів.(рис.1.2.).
Як бачимо з рис.1.2, стратегія – це свідомий процес, спрямований на визначення напряму розвитку організації, регіону чи територіальної громади в умовах середовища, що змінюється.

Рис. 1.2.Три підходи до бачення «стратегії»
Джерело: удосконалено автором на основі [23]

У період динамічних змін у зовнішньому середовищі,
що відбуваються в Україні та її регіонах, постає об’єктивна
необхідність використання в управлінні регіонами нових методів
планування, аналізу, створення різноманітних систем взаємодії
з постачальниками, споживачами та конкурентами. Реакція
на зміну умов функціонування організацій, що орієнтовані на
виробництво, є нова система управління, яка поєднує в собі
тактичне та операційне планування та новий елемент – стратегічне
планування, із притаманними йому загальними та конкретними
функціями,
відповідними
організаційними
структурами,
технологіями. Змінюється сприйняття ролі планування у системі
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регіонального управління, воно все більше стає інструментом
підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів,
засобом згуртування різних суб’єктів територіального розвитку
навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів. Така
необхідність стратегічного планування діяльності, з одного боку,
є закономірним етапом розвитку регіонів та окремих територій, з
іншого – намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які
б допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого
світу, коли істотно пришвидшуються різноманітні зміни, в
тому числі політичні, економічні, соціальні, технологічні,
екологічні тощо. Додатковим виміром глобалізації є розвиток
інформаційного суспільства, що генерує нові численні види
діяльності, які управлінці мають враховувати задля цілей сталого
регіонального розвитку.
У практичній діяльності органів влади нашої країни досить
поширеним є операційне чи звичайне (найбільший термін дії 1 рік)
планування, яким часто підмінюють стратегічне планування. Тобто,
планування щоденної діяльності презентується як стратегічний
план організації. Це досить поширена помилка. Тому для розуміння
стратегічного та операційного планування було здійснено їх
порівняння (див. таб.1.1.)
Таблиця 1.1.
Стратегічне планування
Оперативне планування
Передбачливим
Реактивним
Зосередженим на конкретних цілях
Із загальними цілями
Із спільною стратегією
Спільна стратегія відсутня
Комплексним і складним
Простим і елементарним
Із залученням експертів
З інформуванням учасників
Довготерміновим (понад 3 роки)
Короткотерміновим (до 1 року)
Джерело: удосконалено автором на основі [20]

Як бачимо із таблиці 1.1. стратегічне та оперативне планування
відрізняються кардинально, як терміном планування, так й іншими
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функціями. Тому, стратегічне планування – це систематичний процес, за допомогою якого організація, регіон чи територіальна громада прогнозує та планує свою діяльність на майбутнє.Стратегічне
планування зосереджене на питаннях майбутнього, на забезпеченні
довготривалого виживання організації, регіону чи територіальної
громади в умовах змінного середовища. Стратегічне планування є
водночас процесом і результатом, оскільки в його основу покладено: вибір цілей та завдань, що мають привести до кращого суспільства; визначення найдієвішого способу досягнення цілей та завдань;
централізацію влади.
З’ясовуючи стратегічне планування, відзначимо, що в літературі існує значна кількість визначень. Для організації, регіону чи територіальної громади оптимальним є таке визначення: стратегічне
планування – це системний процес, за допомогою якого організація,
регіон чи територіальна громада прогнозує та планує свою діяльність на майбутнє.
У загальному стратегічне планування було реакцією на
очевидний безлад і короткозорість, породжені ринковими
негараздами і плюралістичними підходами у вирішенні проблем
владою.
Орієнтація стратегічного планування на результат не викликає
сумнівів, оскільки стратегічний план обов’язково передбачає
досягнення результату відповідно до задекларованої цілі.
Процес стратегічного планування передбачає:
• розподіл ресурсів (фонди, дефіцитні управлінські кадри,
технологічний досвід);
• адаптацію до зовнішнього середовища (поліпшення стосунків організації з її зовнішнім середовищем);
•
•

внутрішню координацію;
організаційно-стратегічне передбачення.

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

39

Отже, стратегічне планування за своєю природою є інститутом,
тобто передбачає встановлення правил, що визначають планову
діяльність економічних суб’єктів різних рівнів, а також створення
механізмів із забезпечення цих правил. І як будь-який інститут, він
розвивається, змінює свій зміст внаслідок змін, що відбулися у середовищі.
В.Е. Селиверстов [24] визначає термін «регіональне стратегічне
планування» як процес обґрунтування і вибору стратегічних пріоритетів та напрямів сталого і ефективного розвитку регіону в єдності соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних та
інституціональних факторів і умов, розробка на цій основі керуючих політиків і механізмів реалізації, що забезпечують підвищення
конкурентоспроможності соціально-економічної системи регіону та
її адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища.
Необхідною умовою у розробленні концепції регіонального
стратегічного планування повинно стати визначення цілей розвитку регіону, а також його галузевих пріоритетів («полюсів» розвитку
регіону); вибір і обґрунтування стратегічних напрямків перспективного розвитку регіону. Ці напрямки класифікуються залежно від
можливих, певних на основі попереднього аналізу сценаріїв перспективного розвитку, що базуються на розрахунках різних варіантів спеціалізації регіонального господарського комплексу.
Основним застереженням щодо стратегічного планування
є те що його не варто вважати, що він є панацеєю від усіх бід
та негараздів у суспільстві, є не захисний щит для безпечного
та безтурботного існування, оскільки процес стратегічного
планування є неперервним і з законодавчої точки зору містить чітку
регламентацію з постійним моніторингом виконання / перегляду
стратегічного плану. Це орієнтир, вироблений за участі всіх агентів
економічної діяльності. Такий план передбачає зважені й погоджені
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дії всіх суб’єктів за рішенням наявних проблем. Він являє собою
інструмент налагодження партнерських відносин, механізм
визначення й здійснення ефективних стратегічних дій в усіх сферах
життя регіону. Тому, виникає цілком логічне запитання навіщо
організації, регіону, територіальній громаді стратегічний план та
стратегічне планування?
Отже стратегічне планування необхідне нам, щоб допомагати :
• по-перше, мислити стратегічно (керівництву регіону) та
розробляти дієві стратегії і на основі неї формування стратегічних
напрямів регіону;
• по-друге, пояснити майбутні напрями політики (громадянам);
• по-третє, встановити стратегічні пріоритети (розвитку організації, регіону, територіальної громади);
• четверте, оцінити результативність й ефективність використання ресурсів, особливо бюджетних коштів;
• по-п’яте, оцінити сьогоднішні рішення в світлі майбутніх
змін;
• по-шосте, створити логічно послідовну й захищену базу
для прийняття рішень;
• по-сьоме, здійснити максимальну неперервність в організаційному контролі службовців (моніторинг);
• по-восьме, визначити основні організаційні проблеми;
• по-дев’яте, можливість результативно діяти в мінливому
середовищі;
• організовувати необхідну та дієву команду виконавців та
експертів для реалізації стратегічних інтересів регіону, територіальної громади.
Нормативно-законодавчий підхід до стратегічного планування. В Україні прийнято низку документів, що стосуються стра-
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тегічного планування. Тобто, можемо говорити,що в нашій державі
сформувалась так звана система стратегічного планування. Законодавче забезпечення щодо стратегічного планування можна умовно
поділити на кілька змістових блоків (рис.1.3).
До першого блоку можна віднести документи для формування
стратегічного планування в Україні на загальнодержавному рівні: «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України» (Закон України), «Про державні цільові програми»,
«Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку
України до 2011 року» (Розпорядження Президента України), «Про
підготовку проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України
на 2002-2011 роки», «Провпровадження системи стратегічного планування
і прогнозування», ЗаконуУкраїни «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціальногорозвитку України».

Рис.1.3. Нормативна система стратегічного планування в Україні
Джерело: удосконалено автором на основі [23], [25]

Також сюди необхідно внести перелік постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції вдосконален-
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ня системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України», «Про Прогноз економічного і
соціального розвитку України на 2002-2006 роки», «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Послання Президента України до Верховної Ради України: «Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку
України на 2002-2011 роки», «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 20042015 роки» тощо.
Блок 2 – нормативно-правові акти, спрямовані на розбудову
стратегій регіонального розвитку: «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на періоддо 2015 року», «Про
затвердження Порядку здійснення моніторингу показників
розвиткурегіонів, районів, міст республіканського в Автономній
Республіці Крим і обласного значення для визнання територій
депресивними», «Про утворення Ради розвитку регіонів», Укази
Президента України «Про Концепцію державної регіональної
політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про Генеральну
схему планування території України»,Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку».
Блок документів, що унормовують вироблення стратегій
на рівні територіальної громади: Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві державніадміністрації»,
«Про власність», «Про звернення громадян», «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про статус депутатів
місцевих рад», Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі

у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади», Укази Президента України «Про забезпечення умов для
більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики», Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про роботу центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй
діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової
інформації» тощо.
Блок 3 – стратегії галузевого розвитку: «Про затвердження
Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року», «Про
затвердження Порядку організації та фінансування стратегічного
планування у сфері оборони і військового будівництва», «Про
затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки», «Про затвердження
Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008
року», «Про затвердження Стратегії розвитку системи державних
закупівель на 2005-2010 роки», «Про заходи щодо реалізації в 2006
році Стратегії подолання бідності», «Про схвалення Енергетичної
стратегії України на період до 2030 року».
Зазначимо, що чинне законодавство потребує суттєвих
коригувань та узгоджень щодо формування стратегічних планів
як на національному, регіональному, так і на рівні розвитку
територіальних громад.
Окремо треба виділити Розпорядження Кабінету міністрів
України від 4 жовтня 2006 року № 504-р. «Про схвалення Концепції
вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України».

питання щодо забезпечення участі громадськостіу формуванні
та реалізації державної політики», «Про Порядок оприлюднення

Відповідно
до
зазначеного
Розпорядження
систему
прогнозних і програмних документів становлять довготермінові,
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середньотермінові та короткотермінові прогнозні і програмні
документи, в яких відповідно до соціально-економічних та
суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, з
урахуванням впливу зовнішньоекономічних та інших факторів і
очікуваних тенденцій визначаються цілі і пріоритети соціальноекономічного розвитку та заходи, які потрібно здійснити для їх
досягнення.
Довготерміновий період визначається понад п’ять років і на цей
період розробляється:
• стратегія економічного та соціального розвитку України – документ, у якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі,
структурні пропорції економіки і соціальної сфери та напрями державної політики;
• стратегія розвитку галузі економіки (сфери діяльності) –
документ, у якому на основі прогнозу тенденцій розвитку відповідних ринків і напрямів науково-технічного прогресу визначаються
довгострокові цілі та пріоритети розвитку галузі економіки (сфери
діяльності), заходи, спрямовані на їх досягнення, та ресурси, потрібні для здійснення таких заходів.
Стратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів
реалізації довгострокової регіональної політики. Пошук ефективних
моделей регіонального соціально-економічного розвитку визначає
необхідність використання стратегічного планування на всіх рівнях
державного управління та місцевого самоврядування для пошуку
найбільш оптимальних стратегій регіонального розвитку, з врахуванням пріоритетів, визначених Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів», Стратегією економічного та соціального

період до 2015 року». Перелік державних пріоритетів розвитку регіонів на період до 2015 р. наведено в додатку 1.Проведений аналіз
регіональних стратегій розвитку у частині формування стратегічних цілей і пріоритетів показав, що існує потреба у коригуванні й
уточненні цих цілей регіонів, у більш серйозному їх обґрунтуванні.
Стратегічні пріоритети є розпорошені та несистемні.
Також рекомендується систему пріоритетів формувати з
урахуванням певної ієрархії, тобто шляхом послідовної декомпозиції основної (генеральної) мети, визначеної в баченні.
Отже, визначені пріоритети розвитку мають сприяти досягненню бачення майбутнього розвитку області. При подальшому
розробленні стратегії важливо досягти взаємозв’язку між пріоритетами й операційними цілями та діями і проектами в часі,
оскільки саме реалізація короткострокових поточних цілей через середньострокові тактичні досягнення може забезпечити
стратегічні результати та досягнення бачення майбутнього розвитку регіону.
Обрані стратегічні пріоритети мають бути конкретними, вимірними, орієнтовними в часі та досяжними, тобто, по суті, визначати
пріоритетні напрями розвитку регіону. Формулювання пріоритетів
розвитку жорстко пов’язане з аналізом перспектив і розробленням
механізмів їх досягнення, що гарантує відсіювання недосяжних і
нездійсненних цілей.
Відсутність системного підходу до реалізації регіональної
політики, невизначеність стратегічних перспектив регіонального
розвитку, тобто несприйняття протягом тривалого часу органами
влади поняття «планування регіонального розвитку», призвели
до неефективного застосування механізмів регулювання регіо-

розвитку України «Шляхом європейської інтеграції на 2004-2015
роки», «Державною стратегією регіонального розвитку України на

нального розвитку. Особливе місце у системі стратегічного планування повинні займати стратегії соціально-економічного роз-

витку. Як бачимо, Україна має багато затверджених документів
(навіть певну нормативну систему стратегічного планування) з
назвами «концепція», «стратегія», «програма», у яких визначені
й мета, і напрямки руху. Але в них викладено, що можна зробити
для подолання кожної із проблем, а не те, що є достатнім для
подолання тих проблем. Також має місце дуже слабке забезпечення їхнього втілення /реалізації. Необхідною умовою реалізації стратегічного планування регіонального розвитку є його законодавче регулювання. Однак жоден закон в Україні не визначає
механізми стратегічного планування. Вдалий, на перший погляд,
є Закон України «Про державне прогнозування й розробку програм економічного й соціального розвитку України». Основною
перевагою цього документа є вказівка на те, що процеси розробки і прийняття державного бюджету й національної програми соціально-економічного розвитку України повинні бути поєднані.
Але, з іншого боку, у цьому документі не визначений механізм
реалізації цієї процедури. Окрім того, цим Законом передбачено
обов’язкову взаємну узгодженість щорічних програм державного
й регіонального рівнів. Проте ця узгодженість на практиці не досягається і не здійснюється.
Створення та збереження якісного середовища життєдіяльності людини є важливою умовою сталого розвитку сучасного
суспільства і має стати одним із основних розділів довгострокової стратегії розвитку України та її регіонів. У цьому контексті забезпечення ефективного використання територіального
ресурсу, використання інструменту планування території при
формуванні стратегії соціально-економічного розвитку регіонів
сьогодні залишається актуальною проблемою та невикористаним резервом на шляху до оптимізації територіальної організації суспільства.

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

47

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку
територій - один із найсучасніших методів управління територіальним
розвитком. Стратегія розвитку планування розробляється на
рівних ієрархічних рівнях: місто, регіон, національна економіка. В
цілях дослідження були розглянуті основні методичні підходи до
формування та реалізації мезорівня (регіональні стратегії розвитку)
сформовані на основі світового досвіду (таблиця 1.2).
Таблиця
1.2.
Порівняльний
аналіз
світового
та вітчизняного досвіду методичних підходів до формування
та реалізації регіональних стратегій розвитку [25], [19]
Підхід/
модель

Методичній рекомендацій
щодо формування регіональних стратегій розвитку

Обґрунтування мети та
підстав для розроблення
стратегії;
Типовий алгоритм
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Стратегія Європейського Союзу
для регіону Балтійського моря
Формування мети стратегії та обґрунтування
необхідності розроблення стратегії;
аналіз викликів та можливостей розвитку
регіону;
формування концепції розвитку направленої на
подолання загроз та реалізацію можливостей

аналіз та оцінка фактичного
розвитку регіону;
стану розвитку регіону;
аналіз географічного положення;
формування місії регіону;
визначення основних напрямків розвитку
проведення SWOT- аналізу;
регіону;
формування стратегічних ці- визначення цілей та завдань стратегії розвитку
лей (напрямків) та поєднаних
регіону;
планів дій;
розроблення сукупності заходів та проектів
визначення механізму реалі- реалізації цілей та завдань стратегії розвитку
зації стратегічного плану
регіону. (На цьому етапі формується безпосередня реалізація стратегії. Формується план
дій за 15 пріоритетними напрямками розвитку
регіону.)
Використовується при плануванні більшості регіонів
України

Впроваджується Європейською комісією та
Європейським Парламентом ЄС для регіону
Балтійського моря (Данія, Естонія, Фінляндія,
Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Швеція)
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Як видно з аналізу (таблиця 1.2.) методичних підходів до
формування стратегій соціально-економічного розвитку регіонів
є підстави стверджувати, що формування стратегій має схожу
методичну основу. Початковий етап стратегій розвитку вміщує
у собі загальний аналіз можливостей та загроз розвитку, який є
основою для формування місії, цілей та завдань розвитку; на наступних етапах пропонуються механізми та інструменти реалізації визначених цілей та завдань; після цього проводиться моніторинг та реалізуються стратегії. Деякі стратегії останнім своїм
етапом зазначають аналіз результатів, отриманих при реалізації
стратегії розвитку;
Для українських стратегій розвитку відсутні системи планування та прогнозування розвитку, чітко окреслених цілей, загроз,
можливостей, системи показників (моделей), інструментів та індикаторів, ігнорування обмежень та потреб розвитку в кінцевому документі призводить до формування стратегій, які носять швидше
декларативний характер. Таке ігнорування соціально-економічних
законів розвитку при формуванні та реалізації стратегій стійкого
розвитку призводить до поглиблення дисбалансів у регіональних
економіках, неефективно та нераціонально розподіляються природні ресурси у зв’язку з цим виникають проблеми дефіциту необхідних ресурсів, поглиблюються соціальні проблеми (бідність,
безробіття).
Останніми роками в Україні істотно підвищилась самостійність
регіонів, території несуть все більшу відповідальність за результати
свого економічного розвитку. Соціально-економічний стан регіонів
визначається і об’єктивними (макроекономічні умови, положення регіону в суспільному поділі праці, галузева/видова структура,

складних умовах виходу з кризи перевагу матимуть ті території, які
використовують ефективні методи й інструменти управління та мають гарно розроблену стратегію розвитку.
Основною умовою розробки концепції розвитку економіки регіону є визначення стратегічних цілей та галузевих пріоритетів. Слід пам’ятати, що основна мета розвитку регіону
полягає у вирішенні проблеми забезпечення самодостатності
території, а основним цільовим орієнтиром стратегічного плану розвитку регіону є підвищення рівня та якості життя населення.
Основною метою розроблення стратегічного бачення є досягнення консенсусу щодо спрямування планів дій, які у своїй сукупності відображають майбутній розвиток і стан території на 10 – 20
років. Зміст стратегічного бачення ґрунтуватиметься на критичних
питаннях та стратегічних видах діяльності регіону, визначених регіональним комітетом з розроблення стратегічного плану (РКСП),
до якого входять представники не тільки владних структур, а і представники громади, бізнесу (підприємництва), науковці. Це дає можливість забезпечити інформативність, реалістичність і всебічність
стратегічного бачення.
Таким чином, формується перелік цілей, які включають
критичні питання (наприклад, розвиток інституцій для розвитку бізнесу/ видів діяльності) та основні стратегічні види діяльності (наприклад, розвиток туризму, сільського господарства),
стратегічних цілей, оперативних цілей, завдань. Стратегічні
цілі є чітким викладом того, чого регіон чи «територія» хочуть
досягти в результаті вирішення критичних проблем. Стратегічні цілі є основою для прийняття рішень щодо оперативних

географічне положення, природні ресурси), і суб’єктивними факторами, а в першу чергу — методами регіонального управління. У

цілей та завдань. Кожна стратегічна ціль матиме більше, ніж
одну оперативну ціль, кожна з яких, у свою чергу, матиме кілька
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завдань для її досягнення. Визначення стратегічних цілей повинно ґрунтуватися не на прийнятті бажаного за дійсне, а на
відчутті реальності, розроблених на основі ґрунтовного дослідження статистичних параметрів, що характеризують динаміку
соціально-економічних процесів, та опитуваннях громадської
думки і підприємницького середовища. Для прикладу, робоча
група, що працює над питаннями залучення зовнішніх інвестицій, повинна враховувати якість промислових ділянок регіону,
можливості трудових ресурсів, існуючу структуру промисловості, стан і параметри технічної та соціальної інфраструктур, а
також конкурентне становище регіону разом із його перевагами
й недоліками. Виклад стратегічних цілей має бути зрозумілим,
стислим і таким, що спрямовує діяльність робочої групи в певному напрямі. Тому стратегічна ціль, викладена як «збільшення кількості малих і середніх підприємств у регіоні», мало що
дасть. Проте «збільшення пропозиції ділянок з інфраструктурою для посилення інвестиційної привабливості регіону для
ведення бізнесу» буде більш чітко визначеною стратегічною
ціллю. Сформульована таким чином, вона спрямовуватиме зусилля робочої групи на визначення конкретних та необхідних
оперативних цілей, досягнення яких забезпечить виконання поставленої стратегічної мети.
Для покращення процесу стратегічного планування на
регіональному рівні пропонуємо реалізовувати таку покращену/уточнену методологію, яка складається із основних
п’яти етапів (рис.1.4.). Як видно з рис. 1.4. процес стратегічного планування для регіону повинен відбуватись у п’яти
логічних етапах.
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Рис.1.4. Етапи процесу стратегічного планування для регіону
Джерело: адаптовано з [19],[21], [22]

Перший етап передбачає організацію стратегічного планування регіону і починається із розробки «карти території», а саме
економічне районування області із з’ясуванням спеціалізації району
(чи певної території для ув’язання її з іншими для досягнення стратегічних напрямів). Проведення попередніх консультацій з керівниками районів та громадськості і бізнесу для з’ясування та узгодження стратегічного розвитку територій.
Другий етап передбачає аналіз: визначення основних регіональних стратегічних видів діяльності «зверху вниз»; створення
спрямування/спеціалізації (соціально-економічного паспорта) регіону; складання анкети і проведення опитування думки підприємців;
додаткове сканування – визначення регіональних проблем «знизу
вверх» шляхом опитування респондентів, що представляють регіональне управління та науку.
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Третій етап підготовка до розроблення регіональних планів: базуючись на даних, отриманих при реалізації попереднього етапу, визначення методом експертних оцінок критичних
питань та пріоритетів (стратегічних видів діяльності) шляхом
консенсусу представників регіонального комітету з розроблення стратегічного плану РКСП; проведення SWOT – аналізу для
території загалом та окремо для кожної головної галузі і критичних проблем, в тому числі аналіз сильних і слабких сторін
(аналіз внутрішніх чинників) та аналіз можливостей і загроз
(аналіз зовнішніх чинників); формулювання стратегічного бачення регіону та його місії. При розгляді переваг і недоліків
може бути корисним звернутися до типового переліку можливих питань, який подається нижче: якість трудових ресурсів, їх
освіченість, вартість і продуктивність; генеральний план регіону та міст обласного значення, зонування, промислові зони,
врахування проблем перенесення виробництва за межі міст;
наявність земель і будівель, вартість, інфраструктура; іноземні
інвестори у регіоні; наявність та ефективність інституцій з підтримки бізнесу; ставлення регіональної влади до підприємців,
якість послуг, що їм надається.
Отримане комплексне бачення з різних сторін дає можливість
формулювання стратегічного бачення, аналіз профілю громади та
результатів опитувань забезпечує якісний аналіз сильних і слабких
сторін.
Статистична обробка анкет членів РКСП буде одним з аргументів при обговоренні цілей та їх пріоритезації. Саме визначення пріоритетів є необхідною умовою підвищення ефективності
суспільного виробництва, наближення його територіально-ви-

дарських, міжрегіональних, міжгалузевих, галузевих і внутрішньогалузевих пропорцій. Об’єктивна необхідність пріоритизації
зумовлена суперечностями між зростанням потреб і матеріальними можливостями та умовами їх задоволення. Методологія виявлення і обґрунтування пріоритетів має чітко виражений комплексний характер, оскільки орієнтує на охоплення системо утворюючих
потоків матеріальних, енергетичних, фінансових і людських ресурсів, а також прогнозної, програмної, управлінської та соціально-структурної інформації.
Стратегічні пріоритети на вищому ієрархічному регіональному рівні сприяють: високій агрегованості цілей, засобів їх
досягнення і показників ефективності; цільовій орієнтації безпосередньо на кінцеві економічні результати і підвищення матеріального та культурного рівня життя населення; узгодженню
пріоритетів розвитку структур нижчих рангів регіонального розвитку; формуванню цілей і завдань пріоритетів на нижчих рівнях
регіональної економічної ієрархії, які є чинниками їх ефективного функціонування.
Четвертий етап. Планування: дані SWOT-аналізів стають
основою для формування стратегічних та оперативних цілей;
створення єдиного плану дій і їх опису та формування завдань.
Визначення пріоритетності проектів здійснюється РКСП шляхом
опитування за методом експертної оцінки. Оцінювання кожного із
проектів (кожної з оперативних цілей) відбувається за критеріями:
здійсненність, потенційні терміни реалізації, вплив на створення
нових робочих місць і залучення інвестицій, рівень суперечностей з іншими цілями, відповідність стратегічній цілі. Остаточно
затверджений РКСП проект стратегії виноситься для погодження

дової структури до структури суспільних потреб, прискорення
науково-технічного прогресу, удосконалення суспільно-госпо-

міськими та районними радами, в подальшому передаються для
затвердження в обласну раду.
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П’ятий етап. Реалізація та моніторинг виконання: офіційно
визначити органи, відповідальні за реалізацію проектів, надіслати
їм проектні документи разом зі стратегією; забезпечити взаємозв’язок з бюджетним процесом, проведення формування бюджетних
запитів та інших процедур згідно з Бюджетним кодексом, організувати роботу із «зовнішніми» фінансовими джерелами; створити моніторинговий комітет (комітет управління впровадженням),
розробити організаційні механізми його діяльності. Важливо, що
формують цей орган за принципом рівного представництва. Моніторинговий орган (що діє при РКСП) збирає наради щонайменше
двічі на рік (обов’язково до початку бюджетного процесу на наступний рік) для отримання інформації від відповідних органів,
установ та організацій про хід виконання пунктів плану за поточний рік. Моніторинговий комітет готує доповідь про хід реалізації
стратегії обласній раді, відповідним районним і міським радам.
Сесії міських, районних та обласної рад повинні щорічно заслуховувати хід виконання стратегії і вносити необхідні корективи, не
змінюючи при цьому самого бачення, місію і, бажано, стратегічні
цілі. Практика показує, що завдання (проекти) є доволі «гнучкими»і вимагають корекції.
На основі проведеного дослідження можна сформувати наступні висновки:
• стратегічне планування регіону – це системний процес,
за допомогою якого органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади формують своє майбутнє й визначають етапи його досягнення, виходячи з регіональних ресурсів.
Процес регіонального стратегічного планування повинен починатись із обґрунтування і вибору стратегічних пріоритетів та

туціональних умов, прийняті та цій основі рішення забезпечать
підвищення конкурентоспроможності соціально-економічної
системи регіону та її адаптацію до мінливих умов зовнішнього
середовища.
• пріоритетними завданням для України та її регіонів на шляху до збалансованого, ефективного, сталого розвитку залишається
досягнення такого стану, коли територіальне планування поступово
перейде із площини наукових проектів у площину конкретних і реальних дій на всіх рівнях управління, і стане невід’ємним елементом при формуванні стратегії соціального й економічного розвитку
кожного регіону і визначення на цій основі стратегічних пріоритетів
регіону;
• розроблення схем планування території на всіх рівнях організації території є надзвичайно актуальним для України, оскільки
сьогодні в 11 областях розробляються схеми планування областей
та існує нагальна потреба в удосконаленні та узгодженні методики
планування території, розробки та прийняття відповідних нормативно-правових актів, вивчення досвіду країн ЄС у сфері просторового та регіонального планування, перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Потребує досліджень проблема просторової
природно-господарської впорядкованості та раціональної організації території на рівні окремих регіонів, обґрунтування оптимальних
поєднань функціональних типів використання території, їхньої просторової локалізації, проблем територіальної сумісності–несумісності різних видів господарської діяльності та використання території.
Потребує подальшої розробки та вдосконалення методологія просторової організації та планування регіонів України на рівні районів
та населених пунктів;

напрямів сталого і ефективного розвитку регіону в єдності соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних та інсти-

• необхідним напрямом дослідження є обґрунтування майбутніх суспільних потреб та визначення стратегічних пріоритетів
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розвитку та вибір конкретних сфер розвитку території, застосування принципів функціонального зонування території, формування
принципів урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування на рівні регіонів та окремих міст, формування відповідної нормативно-правової бази;
Отже, розвиток регіонів повинен здійснюватися в рамках
єдиної системи стратегічного планування соціально-економічного розвитку держави, що передбачає реалізацію взаємно погоджених дій державних органів управління, регіональних органів
управління й органів місцевого самоврядування. Необхідно створення механізму взаємозв’язку стратегічного й територіального
планування; розроблення порядку й процедур узгодження галузевих програмних документів стратегічного планування з документами стратегічного планування територіального й регіонального розвитку стосовно різних рівнів територіального розподілу;
взаємна пов’язаність стратегічних документів у цілому між собою й з документами середньострокового й короткострокового
планування, а також створення системи постійного моніторингу,
коригування й відповідальності за прийняті рішення; вдосконалювання системи стратегічного планування з урахуванням уроків кризи – стратегії мають стати більш реалістичними, менш
шаблоновими, а стратегічні пріоритети та вибранні пріоритетні
види діяльності, повинні бути обґрунтовано відібранні та змодельовані різні сценарії їх розвитку.
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1.2.2 Методичні підходи
до обґрунтування стратегічних пріоритетів
На сучасному етапі управлінські підходи змінилися. Вони все

стратегічного аналізу. Для цілей регіонального планування стратегічний аналіз можна визначити як науково-прикладний підхід,
метою якого є аналіз цілей і завдань, їх пріоритизація, а також визначення елементів та етапів процесу стратегічного управління регіональним розвитком. У даному контексті корисною є класифікація
методів стратегічного аналізу авторами [26, с.141], які згрупували їх
за такими напрямами: традиційні (статистичні), економіко-математичні, спеціальні методи.
До традиційних методів віднесено дві групи підходів: стандартні (статистичне спостереження, абсолютні та відносні величини, середні величини, ряди динаміки, балансовий, групування,
графічний, порівняння) та методи детермінованого факторного
аналізу (індексний, ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, відносних різниць, інтегральний, диференційний, логарифмування).
Економіко-математичні включають: методи елементарної
математики (арифметичні, алгебричні), класичного математичного аналізу (диференціальне, інтегральне та варіаційне
обчислення), математичної статистики (для одномірних та багатомірних алгебричних сукупностей) та економетрики (виробничі функції, «витрати-випуск»), математичного програмування (лінійне, блочне, нелінійне (цілочисельне, квадратичне,
параметричне), динамічне, дослідження операцій (управління
запасами, теорія ігор, теорія розкладу, сітьового планування
та управління, теорія масового обслуговування), економічної
кібернетики (системний аналіз, імітація, моделювання, ділові
ігри, оптимальних процесів (максимум Понтрягіна для управління техніко-економічними процесами, максимум Понтрягіна

більше охоплюють окреслення перспектив, стратегічних пріоритетів та застосування для їх виявлення відповідного інструментарію

для управління ресурсами), евристичні методи (метод експертних оцінок, мозкового штурму ті ін.).
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Спеціальні методи, зокрема, охоплюють такі, як SWOT-, PEST-,
SNW-аналіз, портфельний, сценарний, порівняльний та інші. Саме
спеціальні методи через специфіку управління на мезорівні є достатньо практичними і уможливлюють їх використання в регіональній менеджерській практиці у порівнянні зі статистичними та економіко-математичними методами. Відсутність широкого застосування
останніх в регіональному практичному плануванні часто пов’язана
з їх складністю, недостатністю інформації для якісної формалізації
та, перш за все, з невизначеністю інформаційного середовища. Тому
при відборі методів стратегічного аналізу доцільно користуватися
такими критеріями:
• доступні джерела інформації,
• простота або відносна нескладність виконання,
• можливість загальної інтерпретації та розуміння результатів,
• наглядність.
У рамках даного дослідження виокремлено ті методи стратегічного аналізу, які доцільно прямо чи у модифікованому вигляді застосовувати для обґрунтування стратегічних пріоритетів
розвитку економіки регіону, базуючись на перерахованих вище
критеріях.
А) Методи аналізу середовища
1. SWOT-аналіз. Методологія SWOT-аналізу є загальновідомою і передбачає виявлення можливостей (Opportunities) і загроз
(Threats) зовнішнього середовища, сильних (Strength) та слабких
(Weakness) сторін внутрішнього середовища, встановлення зв’язків між ними на основі побудови матриці, виявлення стратегічних
проблем і альтернатив розвитку організації. Проведення такого

новлені зв’язки використовують для формулювання стратегічних
напрямів. Для побудови матриці SWOT-аналізу необхідно провести такі етапи.
• визначити ймовірність використання зовнішніх можливостей для розвитку економіки регіону (стратегічних видів діяльності)
та виявити рівень їх впливу,
• визначити ймовірність реалізації загроз та їх впливу на
економіку регіону (стратегічні види діяльності),
• оцінити внутрішнє середовище економіки регіону (стратегічних видів діяльності) (можливим методом є SNW-підхід),
• побудова матриці SWOT-аналізу.
2. SNW-аналіз передбачає виокремлення сильних, нейтральних та слабких позицій аналізованого об’єкта при аналізі внутрішнього чи зовнішнього середовища.
3. Формування стратегічного балансу потенціалу економіки регіону (видів діяльності). За аналогією концепції стратегічного балансу підприємства [26], можна запропонувати визначення стратегічного балансу потенціалу економіки регіону
(стратегічних видів діяльності) — це зіставлення та оцінювання
впливу стратегічних активів (сильних сторін і зовнішніх можливостей) та стратегічних пасивів (слабких сторін і зовнішніх
загроз) щодо подальших змін функціонування економіки регіону (стратегічних видів діяльності). Статті стратегічного балансу формують на основі змістовних характеристик, за ступенем
впливу на функціонування економіки (суттєві та несуттєві); часового горизонту впливу (довго-, середньо-, короткострокові).
У результаті рівень підсумку стратегічного балансу економіки
регіону (СБЕР) з урахуванням сильних і слабких сторін вну-

аналізу дозволяє розглянути всі можливі парні комбінації між загрозами, можливостями, сильними та слабкими сторонами, вста-

трішнього середовища та зовнішніх можливостей і загроз матиме вигляд:
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СБЕР = А ер — П ер, 			
(1.1)
де А ер — стратегічні активи;
П ер — стратегічні пасиви.
Б) Методи формування стратегічного набору/ напрямів
(портфельний аналіз)
Портфельний аналіз є одним із найзастосовуваніших методів стратегічного планування та управління. Переважно його
рекомендують для стратегічної оптимізації бізнесової діяльності [26], але такі підходи можливо успішно застосовувати і до
територіального господарства (регіон, район, місто чи менші
територіальні утворення). Використовуючи відповідні критерії
відбору можна ранжувати різні види діяльності в регіональній
економіці та виявити, яку вагу вони мають для регіонального
розвитку. Важливим є те, що ці інструменти чітко ідентифікують позиції різних видів діяльності у загальному регіональному
контексті та демонструють можливість досягти їх кращої гармонізації.
4. Матриця Бостонської консультаційної групи (БКГ).
Канонічна матриця будується з використанням двох критеріїв:
темпів зростання і частки ринку [26], [27], [28], [29]. З прив’язкою
до регіону параметри матриці можуть виглядати як показано на
рис.1.5, застосування даної моделі для регіонального аналізу висвітлено, зокрема у [29], [30], [31]).
Горизонтальна вісь показує частку виду діяльності в економіці
регіону, а вертикальна - темпи зростання галузі. Така матриця також може застосуватися для виявлення рівня і потреби покращення
інструментального забезпечення розвитку, зокрема, таких його напрямів, як експорт, інвестиції, ресурсовіддача, оновлення основних
засобів тощо.
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А
Види діяльності
(Індекс=…, S(частка)=….)

В
Види діяльності
(Індекс=…, S(частка)=….)

Б
Види діяльності
(Індекс=…, S(частка)=….)

Г
Види діяльності
(Індекс=…, S(частка)=….)

Низька Висока
(S) Частка в обсягах реалізації промислової продукції,
%, (період Х)

Рис. 1.5 Формат канонічної матриці виокремлення пріоритетних видів
діяльності в регіоні
Джерело: узагальнено Слава-Продан С. на основі [26], [27], [28]).

В) Методи оптимізації
5. Методи попарного порівняння для оптимізації функцій
прогнозування.
Метод полягає у попарному порівнянні результатів того чи іншого методу прогнозування (або інших методів обґрунтування та
вибору управлінського рішення, зокрема, експертних оцінок) з метою виявлення найменшого відхилення для кожного фактичного результату. Таким чином, результуюча функція (Урез) буде мати вигляд:
Урез = Ум1*k м1 + Ум2*kм2 +……+Умn*k мn 		
(1.2)
де Уф1
– значення параметру за першим використовуваним
методом,
Уф2 – значення параметру за другим використовуваним методом,
Уфn – значення параметру за n-ним використовуваним методом,
n – кількість використовуваних методів.
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1.3 Теоретичні підходи до суті та оцінки ризиків у стратегічному плануванні регіонального економічного розвитку
Ризик - складне, багатогранне та неоднозначне поняття.
Воно притаманне будь-якому економічному процесу, а дискусії
з приводу точного визначення суті цієї категорії, як показали результати дослідження [32], є відкритими до сьогодні. У кожній
економічній ситуації зажди виникає питання про рівень ризику,
межі допустимого і критичного ризику, наслідки та характер його
впливу на кінцеві результати. Вирішення всіх цих проблемних
питань можливе лише при оцінці чи аналізі ризику. Оцінка ризику - комплексний і багаторівневий процес ідентифікації, аналізу рівня впливу, прогнозування можливих наслідків виникнення
ризиків. Від результатів діагностики ризику залежать подальші
події управлінців різних структур. Тому, до підбору методів та інструментів оцінки ризиків підходять досить критично. У вітчизняній та зарубіжній практиці відомо достатньо велика кількість
якісних та кількісних методів оцінки ризиків, кожний із яких має
свої переваги та недоліки.
Питання з’ясування стратегічних пріоритетів економічного
розвитку Закарпаття на ближчі десять років в цілому, та виокремлення та обґрунтування універсальної методології оцінки ризиків,
як інструменту запобігання негативного впливу на досягнення першочергових завдань розвитку нашого краю, зокрема, є, вкрай важливим. Вирішення цього питання дозволить забезпечити сталий
розвиток Закарпаття та досягнути пріоритетних цілей, основними
серед яких є:
• економічне зростання області - створення умов, мотивів і
гарантій високопродуктивної праці населення для досягнення високої якості життя на основі подальшої розбудови в регіоні соціально
орієнтованої ринкової економіки;
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• раціональне і ефективне використання природних ресурсів
- створення системи гарантій науково обґрунтованого використання
природних ресурсів на основі розумного балансу потреб та можливостей регіону;
• охорону навколишнього середовища - створення в області
умов для реалізації екологічного імперативу при розвитку всіх виробництв, пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного та лікувально-оздоровчого комплексу.
Дослідженню сутності та класифікації ризиків присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: А. Сміта, А.Маршала, Ф. Найта, Дж. Кейнса [33], К. Редке, С. Хью[34], А. Шапкінка,
В. Вітлінського, Г. Великоіваненко [35], Т. Клебанової, Е. Раевневої
[36], І. Балабанова [32], Е. Станиславчик [37], Н. Скопенко[38] та
інших. Варто зазначити, що вивчення ризиків цікавить не тільки теоретиків, а й у першу чергу, практиків у сферах страхування, банківської справи, інвестиційного менеджменту, фондових ринків та
менеджерів підприємств нефінансового сектору.
Віддаючи належне існуючим напрацюванням вчених щодо
теоретичних, методичних та прикладних засад ризику, варто
зазначити, що багато проблем ще не розв’язано, а кризові явища в економіці сприяють їх загостренню та засвідчують актуальність їх вирішення. Зокрема, фрагментарно у науковій літературі досліджуються ризики видів діяльності та специфічні
галузеві ризики на рівні регіону. Крім того, на нашу думку,
потребує поглибленого вивчення сама категорія ризику у розрізі її складових та критерії його класифікації. Використання
структурного теоретичного аналізу дозволить визначити типові відмінні та спільні ознаки у авторських підходах та зробити
висновки з приводу базових елементів категорії «ризик», що і
сформує мету дослідження.
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Дослідженню переваг та недоліків методів оцінки ризиків присвячено низку наукових праць: В.П. Страхарчук [39] (критично розглянуто основні методи оцінки ризиків та подано рекомендації щодо
їх покращення), К.О.Попкова [40] (запропоновано механізм відбору
методів оцінки ризиків при інвестиційній діяльності), Б.М. Андрушків, В.А. Паляниця [35] (зазначено переваги та недоліки методів
аналізу та оцінки ризиків удосконалено аналітично-розрахунковий
метод), І.О. Доценко [41] (проаналізовано кількісні і якісні методи
оцінки ризиків, визначено їх переваги та недоліки). Ґрунтовними
дослідженнями, що присвячені оцінці підприємницьких ризиків
України та її регіонів є: праця А.Сливоцького[42] (визначено сім
основних видів стратегічних ризиків бізнесу), Матеріали круглого
столу «Зелена карта малого бізнесу України: оцінки та перспективи шляхів розвитку [43](визначено основні ризики малого бізнесу
України) та публікації: С. Грищенко [44] (визначено ризики публічно-приватного партнерства між органами влади і бізнесу), Біла С.О.
та ін.[45] (визначено фактори ризиків регіонального розвитку, ризики міжрегіональної економічної співпраці, ризики інвестиційного
розвитку, міжнародний досвід мінімізації ризиків). У розроблених
стратегіях регіонів України (в тому числі і Регіональній стратегії
розвитку Закарпатської області до 2015 року [33]) визначено основні ризики реалізації стратегічних пріоритетів, однак самої оцінки
масштабів впливу цих ризиків не здійснено. Із аналізу літературних
джерел можна прийти до висновку, що на даний період часу не проведено комплексної, ні кількісної ні якісної, оцінок міри ризику видів діяльності Закарпатської області. Саме тому, актуальним є проведення такої оцінки у межах регіону. Оскільки історично першим
виник метод експертної оцінки ризику та він має істотну перевагу

карпатської області первинно було здійснено на основі цього методу. Основні результати цієї експертної оцінки відображено у праці
[46]. Як вже зазначалося важливим у оцінці ризиків є комбінування
експертного та статистичного методів оцінки ризиків.
Метою дослідження є аналіз основних існуючих підходів до
суті та оцінки ризиків вітчизняних та зарубіжних авторів, узагальнення їх методологічних концепцій та виокремлення тих напрямів
їх досліджень, що можуть бути використані при формуванні стратегічних пріоритетів сталого розвитку Закарпаття.
Для досягнення мети, дослідження побудоване наступним чином: перша частина присвячена структурному аналізу авторських
підходів до розуміння та класифікації ризиків; друга – аналізу історії розвитку теорій та методологій оцінки ризиків. За результатами
теоретичного аналізу сформовано відповідні висновки.
Основними методами, що застосовувалися при здійсненні дослідження стали: метод наукової абстракції (ізолювання, ототожнення), аналізу та синтезу, системно-структурний аналіз, методи
індукції та дедукції.
Вчені вважають, що вперше спроба наукового визначення сутності та змісту поняття «ризик» була зроблена математиком Й. Тетенсом ще у 18 столітті. Його наукові праці з виміру ризику знайшли
практичне застосування в страхуванні життя. Подальший розвиток
математики та страхування призвели до того, що термін «ризик» почав використовуватись спочатку у страховій теорії, а із зростанням
впливу науково-технічного прогресу на фінансово-господарське та
соціальне життя суспільства поширився і на економічну теорію [44,
с.1].
Представники класичної теорії розглядали ризик як ймовір-

над іншими методами через можливість використання в умовах обмеженості інформаційних даних, тому оцінку ризиків бізнесу За-

ність отримання збитків, прихильники неокласичної теорії трактували ризик як невизначеність реалізації поставлених цілій. Науковці
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сучасної школи ризикології підходять до визначення ризику як системи відносин, яка виникає у процесі неминучого вибору в умовах
невизначеності та конфліктності [38, с.6].
У міру розвитку національної економіки поняття ризику та його
класифікації еволюціонували. На сьогоднішній день у науковій літературі існує понад 40 різних підходів до класифікації ризиків, виділяють понад 220 видів ризиків [47].
Існуючі підходи до розуміння «ризику» часто повторюються,
доповнюються новими специфічними ознаками, удосконалюються.
Однак, до теперішнього часу так і не існує єдиного універсального
визначення цієї категорії, хоча низка вчених прагнули до цього у
своїх дослідженнях.
Для того, щоб виявити типові авторські погляди до визначення
«ризику» було проведено структурування його дефініцій у вигляді
таблиці 1.6. Авторами було виділено декілька критеріїв структурування дефініцій, серед яких: ключові складові, характер впливу
ризику, результативні об’єкти впливу та управлінські дії. Як видно
із даних таблиці 1.6 невід’ємними складовими ризику є невизначеність, імовірність та можливість – про що і відзначили відповідно у
своїх дефініціях 11 та 6 авторів. Дискусії з приводу співвідношення
категорій «ризик» та «невизначеність» розпочалися ще в кінці 19 на
початку 20 століття, однак чітке розмежування цих двох категорій
було здійснено у роботах представників неокласичної школи.
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Таблиця
1.6
Структурний
до розуміння категорії «ризик»*
Перелік критеріїв та складових визначень

аналіз
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підходів

Кількість повторювань у
дефініціях

Ключові складові
Невизначеність
Імовірність
Можливість

11
6
6
Характер впливу ризику

Негативний
Позитивний
Результативні об’єкти впливу
Заплановані кінцеві результати
з них: фінансові результати
Управлінські дії
Вибір
Прийняття рішень
Джерело: узагальнено автором

24
13
19
7
3
2

Ф. Найт розвинув ідеї І. Тюнена, провівши різницю між вимірюваним і невимірюваним ризиками. Перший він назвав власне ризиком, а другий – невизначеністю, яка існує у сферах виробництва
та споживання, і не може бути ні застрахована, ні капіталізована,
ні оплачена у формі заробітної плати. Поняття невизначеності у
Ф. Найта припускає такі характеристики, які неможливо заздалегідь врахувати й виміряти, а ризик може бути об’єктивно оцінений
за допомогою числових величин [48, с.120].
Таким чином, автори, які у своїх визначеннях ризику використовують категорію «невизначеність», згідно неокласичної теорії
передбачають, що ризики неможливо точно оцінити, і підкреслюють необхідність застосування саме цього терміну у економічних
процесах, оскільки тут наявний фактор суб’єктивізму. Використовуючи результати досліджень А. Мура та К. Хіарнден [49] можна
припустити, що при визначенні категорії ризику найдоцільніше ви*

Всього проаналізовано 24 авторські підходи до визначення «ризику».
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користовувати поняття імовірності, оскільки воно передбачає можливості математичних обрахунків наслідків подій.
Ризики часто асоціюють із негативними подіями. Це підтвердили і результати теоретичного аналізу, зокрема всі автори відзначили
можливий негативний вплив ризику на діяльність підприємства і
лише 13 вказали на його позивний вплив. Такі обставини можуть
бути викликані і тим, що управління на підприємствах частіше
направлене на усунення обструктивних зовнішніх дій і, рідше, на
успішне використання випадкових можливостей.
З огляду вивчення суті ризику важливим є визначення об’єкта
його впливу, тобто ділянки підприємницької діяльності, яка втрачає
чи отримує вигоди від його дії. За результатами аналізу авторських
підходів ризики найчастіше впливають на заплановані кінцеві результати, в т.ч. фінансові. Такі обставини свідчать про прагнення
науковців наголосити на вимірюваності ризику та вказати можливі
методи його оцінки. У окремих дефініціях ризику відзначалося, що
ризик у кінцевому підсумку впливає на систему економічних відносин, процесів, дії суб’єктів господарювання. Відповідно автори
акцентували увагу на суб’єктивність ризику.
Останньою задумкою авторів у структуруванні дефініцій ризику було виділення управлінських дій, які і визначають у підсумку
позитивний чи негативний вплив ризику на кінцеві результати підприємства. Висновки теоретичного аналізу показали, що, на жаль
у більшості підходів відсутні акценти на важливості менеджменту,
зокрема, лише у 3 дефініціях було відзначено необхідність вибору,
як функції управлінця.
Таким чином, за результатами зведеного теоретичного аналізу
категорії ризик, її основними складовими елементами мають стати:
імовірність, вибір, заплановані кінцеві результати, вплив. Зобразимо співвідношення цих категорій у вигляді 1.7, де видно, що голов-
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ним є вибір менеджерів, тобто правильно прийняті рішення, і саме
від них буде залежати характер впливу випадкових подій, можливостей на кінцеві цілі підприємства.
Імовірність
‐
числова
характеристика
можливості
того,
що випадкова
подія відбудеться в умовах, які
можуть
бути
відтворені
б
і і
і

Вибір

позитивний

Прогнозовані

чи

кінцеві

негативний

результати

Рис.1.7 Співвідношення ключових складових категорії «ризик»
Рис.1.7 Співвідношення ключових складових категорії «ризик»
Джерело: розроблено автором

Джерело:
розроблено
автором авторських підходів із акцентами на
Наявність
малої кількості

управлінських
можна пояснити
тим, що основна
характер
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подій, іможливостей
на увага
кінцевідослідцілі
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На думку
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ключовим на
учасником,
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мічному житті варто враховувати: ризик підприємця (позичальника);
ризик кредитора; ризик зменшення вартості грошової одиниці [50, с.6].
У більшості сучасних праць, присвячених питанням ризиків,
містяться спроби їх класифікувати. На заході, де існують розвинені
фондові, валютні ринки, а банківська система протягом тривалого
часу функціонувала на ринкових засадах, найбільш дослідженими
і систематизованими є ризики саме вищезазначених інституцій. Вітчизняні та російські вчені більшу увагу приділяють вивченню ризиків нефінансових підприємств.
Російський фахівець у галузі ризик-менеджменту М. Рогов пропонує наступні принципи класифікації ризиків:
1) класифікація ризиків повинна відповідати конкретним цілям;
2) класифікація з позицій системного підходу;
3) ризикові ситуації ризиків однієї групи повинні мати деталізацію одного порядку і відповідати цілям класифікації;
4) одна й та ж ризикована ситуація може містити різні ризики;
5) розглядаючи питання таксономії ризику, доцільно виокремити такі характерні ознаки цього явища: джерела ризику, об’єкт,
що несе ризик, суб’єкт, що сприймає ризик (обтяжений ризиком)
[51, с.47].
Класифікація ризиків є надзвичайно важливою методологічною
проблемою, адже дозволяє виявити фактори виникнення ризиків і,
в подальшому, розробити ефективну систему заходів мінімізації їх
впливу на діяльність підприємства, галузі, економіки в цілому. Тобто групування ризиків дозволяє не тільки побудувати теоретичну
концепцію, але має велике прикладне значення.
У літературі виділяють загальні ризики, що можуть бути притаманні для всіх видів діяльності, а також специфічні для галузі чи
підприємства ризики [37, с.10], [50].
На основі цього поділу нами здійснена систематизація підходів
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до класифікації ризиків (див. табл.1.3). На даний час у літературі
відсутній єдиний підхід до групування ризиків. Варто зазначити,
що серед російських та вітчизняних вчених надзвичайно ґрунтовно класифікували ризики Е. Станиславчик [37], В. Гранаутов[41],
В. Христиановский і В. Щербина [50], В. Вітлінський, Г. Великоіваненко[35].
Таблиця 1.3.Підходи до класифікації ризиків
Ознака

Джерело (сфера)
виникнення ризику

Види
Класифікація загальних ризиків
зовнішні, внутрішні

допустимі (виправдані), критичні, катаРівень втрат (ризико- строфічні (недопустимі, невиправдані) або
насиченість рішень) мінімальні, середні, оптимальні, максимальні
Масштаби (рівні еко- мегаекономічні , макроекономічні, мезоеномічної системи) кономічні , мікроекономічні (регіональні,
формування ризиків
національні, міжнародні)
Сфера виникнення
виробничі, комерційні, фінансові
(діяльності)
Строк дії (характер випадкові, короткочасні (тимчасові, разопрояву в часі)
ві), постійні , довгострокові
природні, екологічні, політичні, транПричина (чинники)
спортні, майнові, торгівельні, економічні
виникнення
(комерційні)
Міра об’єктивності
суб’єктивні, об’єктивні, об’єктивта суб’єктивності
но-суб’єктивні
рішень
повністю захищені, частково захищені, від
Можливість регулю- яких неможливо захиститися (ризики, що
вання та захисту від можливо застрахувати, ризики,що застраризиків
хувати неможливо; що регулюються, не
регулюються, важко регулюються)

Джерела
[39],[41],
[42], [43],
[49], [37],
[52], [50]
[39],[40],
[35],[37],
[50]
[39],[35],
[53], [38],
[54]
[32], [41],
[45], [36]
[39], [36],
[37], [50]
[32], [41],
[50]
[33], [35],
[50]

[33], [55],
[50]
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Продовження табл. 1.3
Класифікація специфічних ризиків
кредитний, ліквідності, зміни процентної
Види банківських
ставки, ринковий, валютний, операцій[56]
ризиків
но-технологічний, репутації, юридичний,
стратегічний
Ризики торгівельних
попиту, пропозиції, циклічний, ціновий
[57]
підприємств
загальносистемний економічний ризик,
Рівні ризиків аграр- ризик підсистем управління, ризик, що
[58]
них підприємств
пов’язаний з процесом прийняття економічних рішень.
лісові пожежі, масове розмноження
Ризики у лісовому
шкідників, суцільний розвиток хвороб
[59]
господарстві
лісових насаджень, буревії, підтоплення
та затоплення лісових масивів тощо
ризики при найманні робітників на
Ризики управління
роботу, під час роботи персоналу під[60]
персоналом
приємства, після звільнення робітників з
підприємства.
ризики держав, постачальників газу,
Суб’єкти генерації
споживачів, конкурентів, операторів
газотранспортних
[42]
газотранспортних систем, постачальників
ризиків
матеріально-технічних ресурсів.
Джерело: укладено авторами

Аналіз табл. 2 дозволяє зробити висновок, що найбільш поширеним є поділ ризиків на зовнішні та внутрішні. В процесі аналізу
діяльності корпорацій, коли відокремлені підрозділи і дочірні підприємства володіють певною автономією в межах системи в цілому,
крім внутрішніх і зовнішніх ризиків додатково виділяють корпоративні [42, с.151]. Проте автори по різному формулюють класифікаційну ознаку для цього. Більшість підходів передбачає ознаку
«джерело виникнення», але зустрічаються й такі як «характер обігу» [41], «джерело ризику», «сфера виникнення» [33, с. 61], [50].
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Деякі автори під «сферою виникнення» розуміють сферу діяльності
підприємства [32], [41].
Друге місце за кількістю згадувань у проаналізованих літературних джерелах належить класифікації ризиків за рівнем втрат та
ризиконасиченістю рішень. Але в даному випадку різняться підходи до оцінювання цих втрат. Г. Вербицька виділяє максимальний,
оптимальний та мінімальний ризик [34, с. 6]., В. Вітлінський, Г.
Великоіваненко доповнюють цей перелік ризиком середнього рівня
[35, с.83]. Автори монографії «Экономический риск и методы его
измерения» відповідно до рівня збитків описують допустимий, критичний, катастрофічний ризики [50]. Цієї ж думки дотримуються
С. Булгакова, І. Микитюк [34, с.61], Е. Станиславчик [37, с.11].
Для нашого дослідження надзвичайно цінним є підхід до класифікації ризиків за масштабами виникнення або рівнем економічної системи, на якому він виникає (мегаекономічні, макроекономічні, мезоекономічні, мікроекономічні). Така градація та ієрархічність
є додатковим аргументом доцільності та можливості дослідження
ризиків, притаманних підприємствам регіону.
Решта класифікацій зустрічаються у джерелах фрагментарно
або розглядаються тільки деякими дослідниками. Крім того, різний
об’єкт дослідження, як то комерційний банк, персонал, державний
бюджет, зумовлює необхідність виділення характерних для нього,
специфічних ризиків.
На думку авторів, зовнішні та внутрішні ризики діяльності підприємств слід розглядати через складові, що зображені у Додатку Б.
Така класифікація дозволить ефективно здійснити діагностування ризиків, що є специфічними для певного виду діяльності.
Незважаючи на велику кількість напрацювань різних вчених
щодо теоретичних, методичних та прикладних засад ризику, існує
багато проблем, що ще не розв’язано, а кризові явища в економіці
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сприяють їх загостренню та засвідчують актуальність їх вирішення.
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Методологічні підходи до оцінки ризиків
Теорія ризику у сучасному вигляді була започаткована працями Дж.Неймана та О.Моргенштерна [62]. Систематичний огляд
результатів, що розвивають ідеї теорії корисності Неймана—Моргенштерна, здійснив А.Маршалл. Теорія очікуваної корисності
тісно пов’язана з концепцією суб’єктивної ймовірності, яку використовують за відсутності повторюваності подій і неможливості
інтерпретації ймовірності як частоти. Спробу наукового оформлення теорії сподіваної корисності зробив у XIX ст. академік Петербурзької Академії наук Д.Бернуллі. Бернуллі дійшов висновку,
що в ризикованих операціях слід максимізувати не сподіваний
виграш, а сподівання корисності виграшу. Його ідеї випередили
час, і до їх системного опрацювання науковці звернулися у XX ст.
Наступний етап розвитку теорії сподіваної корисності почався в
1931 і пов’язаний з ім’ям ученого Ф. Рамсея, який заклав основу
аксіом для сподіваної корисності, що базувалася на суб’єктивній
імовірності. Вагомим внеском у розвиток ідей суб’єктивної ймовірності є праця Фінетті (1937). Паралельно розвивалася теорія корисності для детермінованих ситуацій, розроблена в XIX ст. Джевонсом, Менгером, Вальрасом й доповнена на початку 20-х XX ст.
Еджуортом, Фішером, Парето і українським економістом Слуцьким [63]. Це, а також піонерні роботи Рамсея та Фінетті, створили
живильне середовище для строгого наукового обґрунтування ідеї
сподіваної корисності Бернуллі завдяки класичній праці Неймана
і Моргенштерна. Ідеї суб’єктивної ймовірності та сподіваної корисності були синтезовані Л.Севіджем. Розвиток теорії сподіваної

них Гарвардської школи бізнесу в 70-х XX ст, які систематично використовували у практиці надбання цієї теорії. Аксіоматика теорії
прийняття рішень істотно використовує аксіоматику теорії сподіваної корисності та суб’єктивної ймовірності. Сфера застосування
теорії прийняття рішень необмежена. Таким чином у західній економічній теорії поступово відбулася трансформація відношення
до ризику від думок, що ризик – це просто матеріальні збитки до
думки, що ризик – це можливість відхилення від мети, заради якої
приймалося це економічне рішення. Причому це відхилення може
бути як у позитивний, так і негативний бік. В умовах об’єктивного
існування ризику і пов’язаних із нею фінансових, моральних та
інші втрат виникає потреба у певному механізмі, який дозволив би
найкращим із можливих способів, з погляду поставлених підприємцем (фірмою, системою) цілей, враховувати ризик при реалізації господарської та економічної діяльності [64].
Таким механізмом є управління ризиком (ризик-менеджмент).
У першу чергу важлива оцінка ступеня ризику, тобто кількісний
аналіз, що передбачає чисельне визначення окремих ризиків і ризику проекту (рішення) загалом. Аналізуючи цей етап визначаються
чисельні значення ймовірності наступу ризикових подій та його наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня ризику, визначається
(встановлюється) також припустимий у цій конкретній обстановці
рівень ризику. При аналізі економічного ризику, розділивши аналізовану систему чи економічний процес на підсистеми, використовуючи математичні методи, моделі і прийоми, експертизи й досвід
фахівців, обчислювальну техніку, обличчя, які набирає рішення,
можемо аналізувати невизначеність, пов’язану з кожним із елементів системи. Може розглядатися ступінь залежності між ризиком та

корисності сприяв становленню міждисциплінарної науки -теорії
прийняття рішень. Сам термін пов’язують із діяльністю групи вче-

складниками даного об’єкта, оцінюватися сукупний вплив ризиків
підсистем на процес.
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У результаті здійснення аналізу ризику виходить картина можливих ризикових подій, ймовірність їх наступу і наслідків. Після
порівняння отриманих значень ризиків з гранично припустимими,
виробляється стратегія управління ризиком і основні заходи запобігання і зменшення ризику. Після вибору певного набору заходів з
усунення і мінімізації ризику варто прийняти рішення про ступінь
достатності намічених заходів. Що стосується достатності - здійснюється реалізація пілотного проекту (прийняття решти ризику),
по результатах якого можемо зробити висновок про ступінь достатності заходів, що заплановані. Роль кількісної оцінки економічного
ризику значно зростає, коли є можливість вибрати з сукупності альтернативних рішень оптимальне рішення, що забезпечує найбільшу
ймовірність найкращого результату при найменших видатках і особистих втратах відповідно до завдання мінімізації і програмування
ризику. Тут слід виявити, кількісно виміряти, оцінити й зіставити
елементи аналізованих економічних процесів, виявити і побачити
взаємозв’язок, тенденції, закономірності в системі економічних
показників, що немислимо без залучення експертів та збору емпіричних даних, використання статистичних, математичних методів
і моделей в економічному аналізі, внаслідок чого постає питання більш детального розгляду методологій визначення ризиків та
виокремлення методик, що можуть застосовуватися в межах зазначеної мети. Вибір того чи іншого методу мінімізації економічного
ризику обумовлюється декількома факторами, зокрема, схильністю
суб’єкта рішення до ризику; видами ризику, наявністю ресурсів для
здійснення запланованих заходів і т.д. [65-67]. Причому основною
умовою при такому виборі, на думку автора, повинна залишатись
економічна доцільність .

ну оцінку значення ризику та ринкової невизначеності та вибрати
найефективніше (оптимальне) рішення. Математичні методи моделі
дозволяють імітувати різні господарські та економічні ситуації та
оцінювати наслідки під час виборів рішень, обходячись без дорогих експериментів [68]. Методи економіко-математичного аналізу,
забезпечуючи вибір оптимальних рішень, дозволяють також математично аналізувати, вимірювати значення й можливості мінімізації, програмування ризику із єдиною метою найкращого управління
ризиком з урахуванням підвищення ефективності і забезпечення
якості господарської та економічної діяльності, зменшення невизначеності.
Диверсифікація представляє собою одночасний розвиток багатьох напрямків діяльності, видів виробництва, розширення кількості об’єктів інвестування, асортименту виробів і т.д. Диверсифікація
є одним з найбільш універсальних способів мінімізації ризику і найбільш “дешевим”. Доки існує можливість розподіляти кошти по різних напрямках діяльності, результативність яких не пов’язана тісно
між собою, доти існує можливість певною мірою уникати ризику.
В найбільш повному вигляді принцип диверсифікації втілюється в
теорії портфелю [69].
Портфель цінних паперів представляє собою розподіл коштів
між цілим рядом різних активів у найбільш вигідній та безпечній
пропорції. Оскільки він складається з цінних паперів, що характеризуються сподіваною ефективністю та ступенем ризику, завдання
постало в тому, щоб розробити механізм обґрунтування портфеля,
який би при найбільшій ефективності мав найменший ступінь ризику. ЕММ задачі оптимізації структури портфеля вперше була запропонована Марковіцем, інший американський вчений Тобін узагаль-

Застосування економіко-математичних методів дозволяє провести якісний і кількісний аналіз економічних явищ, дати кількіс-

нив цю задачу і показав, що оптимальна структура портфеля цінних
паперів не залежить від схильності інвестора до ризику. Узагальнен-
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ня досліджень в цій сфері призвело до виведення так званої “портфельної” теорії – це теорія фінансових інвестицій, в рамках якої за
допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний
розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку. Крім
того, ця теорія дає можливість здійснювати багатостадійне планування, що забезпечує надійність та ефективність розподілу запасів
в загальній системі виробництва. В основі теорії портфеля лежить
загальне правило, якого повинні дотримуватись інвестори, що мають можливість розподіляти кошти декількома активами: необхідно
прагнути розподіляти вкладення таким чином, щоб обрані активи
відповідали двом вимогам, по-перше показали різнощільність зв’язку із загальноринковими цінами, а, по-друге, мали б протилежну
фазу коливань норми прибутку в середині портфеля. Саме такий
портфель буде мати мінімальний ризик. Ризик портфеля – це міра
можливості того, що настануть обставини, за яких інвестор може
понести збитки, спричинені інвестиціями в портфель цінних паперів, а також операціями по залученню ресурсів при формуванні
портфелю. Метою “портфельної” теорії є мінімізація ризику портфеля, причому ступінь ризику портфеля цінних паперів зменшується до певної межі обернено пропорційно кількості включених в
портфель видів цінних паперів [70-71].
Статистичний метод полягає у використанні статистичних
моделей та математичних показників. Методи прийняття рішень
на умовах ризику розробляються та обґрунтовуються в рамках так
званої теорії статистичних рішень. Суть статистичного методу у
тому, що аналізується статистика втрат і прибутків, які мали місце
в цьому чи аналогічному підприємстві (економічна ситуація), встановлюється величина і частота отримання одного чи іншого еконо-

він покладається на наявні статистичні дані минулих періодів, тоді
як оцінка ризику належить до майбутнім подій. Це знижує цінність
даного підходу за умов динамічних змін у економічній обстановці.
У той самий час гідністю такого підходу до виміру ризику є його
об’єктивність [72-73]. У практиці найпоширенішими інструментами оцінювання ризику є дисперсія, середньоквадратичне відхилення, варіація, коефіцієнт варіації тощо. Також активно використовуються фінансово-економічні показники.
Найпопулярнішими сьогодні статистичними методами є кількісне аналізування за допомогою VAR-аналізу (ValueatRisk) та
стресс-тести. Методи VAR-аналізу були розроблені в кінці 80-х років інвестиційним банком США ДЖ.П. Морган. Державні регулятивні органи використовують дані методи для визначення рівня ризиків суб’єктів ринку та формування регуляторної політики Однак,
таке вимірювання виявилось неефективним під час криз 1998 р. та
2008–2009 рр. Основні витрати під час застосування статистичного
методу оцінювання ризиків здійснюються для купівлі відповідних
статистичних обчислювальних пакетів або розроблення спеціальних програм, які враховують специфіку ризиків та підприємства
(економічної системи). Якщо такі витрати здійснені, то використання цього методу є доволі простим та мало витратним. Явним
недоліком використання статистичних методів та моделей є необхідність історичних даних за минулі періоди часу. Такі дані часто
є відсутніми або недостовірними через динамічність зовнішнього
середовища [74-76].
Експертний метод оцінювання ризиків полягає у залученні
професійних та кваліфікованих експертів до визначення рівня ризиків. Як зазначають науковці, для одержання деталізованих харак-

мічного результату, складається найімовірніший прогноз на майбутнє. Недоліком статистичного підходу до виміру ризику є те, що

теристик ризику, зокрема, опитування повинно спрямовуватись відносно окремих видів ризиків. Науковці пропонують виділяти такі
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типи експертних способів оцінювання ризиків [77, с. 75]:
1) публічне аналізування рівня ризиків з подальшим анонімним
чи відкритим оцінюванням;
2) оцінювання ризиків без попереднього обговорення з іншими
експертами;
3) закрите обговорення з подальшою процедурою анонімного
кількісного оцінювання рівня ризиків.
Найпопулярнішим методом групового оцінювання ризиків є
метод Дельфи, назва якого походить від прийняття рішень дельфійськими мудрецями, які славилися точністю прогнозів. Основні
принципи методу Дельфи: анонімність, урегульованість зворотного
зв’язку та узгодженість групової оцінки. Використовується метод
Дельфи для оцінювання ризиків у декілька етапів. На кожному із
етапів відбувається узгодження або ітерація результатів оцінювання. Тобто визначається середнє значення наданих оцінок (медіана)
та верхні, нижні межі рівня ризику. Медіана є узгодженою експертною оцінкою рівня ризику. А різниця між верхньою та нижньою межею рівня ризику є варіацією оцінок. Результати оцінювання (значення медіани та варіації) повідомляють експертам через зворотний
зв’язок. Донесення інформації до експертів про рівень ризиків дає
змогу мінімізувати суб’єктивний вплив експертів на результати оцінювання.
Застосування такої процедури у декілька етапів (як правило використовують чотири етапи) дає змогу узгодити оцінки експертів та
отримати надійні результати, які є набагато адекватнішими за просте
усереднення рівня ризику. Також популярним експертним методом
оцінювання політичних та різноманітних комерційних ризиків є індекс Бері. Множина індексу Бері включає 15 різновагомих показни-

на стабільність (вага 12 %), стан платіжного балансу (вага 6 %), темп
економічного розвитку (вага 10 %) тощо. Сума вагових коефіцієнтів
становить 100 % . Цікавий метод експертного оцінювання ризиків запропонував Н.Ю. Подольчак та О.Р. Беднарська [78]. Різні експерти
через власний психологічний стан, знань, навичок роботи, освіти та
приналежності до певних груп оцінюють ризик високим рівнем, інші
можуть надати протилежну оцінку. Після реалізації методів менеджменту та досягнення ризикових цілей необхідно формувати рейтинг
експертів. Як зазначають автори: “Якщо оцінка експерта співпала з
реальним рівнем ризику, то рейтинг експерта підвищується, і, навпаки, якщо оцінка ризику в процесі прийняття та реалізації управлінського рішення виявилася відмінною від реального рівня ризику, то
рейтинг експерта доцільно знизити” [78]. Отже, формуються ранги
найкращих експертів та ваговий коефіцієнт оцінювання ризиків кожного із відібраних експертів. Недолік експертного методу проявляється у суб’єктивності оцінювання рівня ризику. Суб’єктивність може
бути індивідуальною або груповою, якщо суб’єктивність є індивідуальною, то її дуже легко виявити шляхом знаходження “хвостів”
(значних відхилень від середнього значення) в оцінках ризику і відповідно усунуто, що не вплине на вірогідність оцінювання ризиків,
загалом. Однак, якщо така суб’єктивність є груповою (усі експерти
схильні до похибок в оцінюванні) виникає істотна небезпека для втрати матеріальних ресурсів, якщо недооцінені рівні ризиків та негативні наслідки їх дії, втрати невикористаних можливостей, або якщо
рівень ризиків та можливих втрат переоцінені експертами Метод є
доволі витратним, оскільки необхідно реалізувати процедуру відбору
експертів, провести навчання експертів та обробити результати оцінювання рівня ризиків експертами.

ків, що характеризують політичну та економічну ситуацію в країні.
Згідно із індексом вагові коефіцієнти мають такий розподіл: політич-

Метод бенчмаркінгу (аналогій) використовується за наявності
інформації про аналогічні результати діяльності підприємств, окремі
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бізнес-процеси або проекти. Найчастіше таку інформацію у економічно розвинених країнах розміщують консалтингові компанії, страхові
фірми, різноманітні рейтингові агентства та дослідні організації. Ці
організації оцінюють рівень ризику різноманітних підприємств та економічних підсистем на основі аналізування їх фінансово-економічних
показників діяльності, опитування експертів галузі та моделювання ситуацій, використовуючи економіко-статистичні пакети [79-80].
Недолік методу полягає в тому, що підприємству не завжди вдається віднайти інше подібне підприємство, бізнес-процес чи проект. Особливо часто відсутня інформація для застосування методу
бенчмаркінгу у сфері інноваційної діяльності. У економічно розвинених країнах створюються спеціальні організації, які збирають
інформацію про ринки, підприємства, конкурентів, споживачів, постачальників, рівень конкуренції в окремих сферах та галузях діяльності тощо. В Україні лише появляються перші такі підприємства
та наукові організації, які збирають інформацію про позичальників
(кредитні історії), рейтингові агентства, колекторські фірми (однією
із функцій є збір та оброблення інформації про позичальників та
конкурентів) та інформаційно-консалтингові організації. Деякі підприємства не мають законодавчо затвердженої основи для ведення
діяльності на території України. Сьогодні цей метод найактивніше
використовують страхові організації, які постійно публікують дані
про ймовірність виникнення ризиків (розраховується як відношення
кількості страхових випадків через настання певного виду ризику
до кількості застрахованих за цим видом ризику) та понесені витрати від настання страхових випадків.
Комбінований метод [81] полягає у застосуванні декількох методів оцінювання ризиків одночасно. Як правило, такий метод вико-

для інших – експертний чи метод аналогій. Також комбінований метод
дає змогу підвищити адекватність результатів оцінювання ризиків.
Як правило, ризик оцінюється як добуток ймовірності настання негативних наслідків на суми збитків. І кожен із складових добутку можна
оцінювати різними методами з метою підвищення рівня вірогідності оцінки рівня ризиків, загалом. Зокрема науковці пропонують оцінювати ймовірність виникнення ризику експертним методом, а самі
збитки та їхній обсяг – статистичними методами. Усі методи мають
різноманітну ефективність за тих чи інших зовнішніх та внутрішніх
умов діяльності підприємства або економічної системи. В оцінюванні
ризиків виникають помилки щодо його рівня, що спричинені неправильними розрахунками та промахами ризик-менеджерів, які виконували таке оцінювання. Найчастіше такі помилки мають місце при
використанні експертного та методу бенчмаркінгу. Ймовірність похибок під час використання статистичного методу є нижчою, оскільки
менеджер використовує історичні дані та оцінює ризик за допомогою
статистичних пакетів оброблення даних. Комбінований метод теж
знижує ймовірність появи помилок, оскільки поєднує в собі декілька
методів, що підвищують адекватність результатів оцінювання ризиків
та знижують вплив суб’єктивності на цей процес. Якщо зовнішнє середовище є динамічними, то дані про рівень ризиків минулих періодів
є недостовірними, або такими, що зазнали суттєвих змін, відповідно
результати оцінювання ризиків із використанням статистичних методів будуть неефективними. За високого рівня невизначеності у зовнішньому середовищі для оцінювання ризиків застосовують експертні, комбіновані та методи бенчмаркінгу. При цьому доцільно додати
застереження в оцінюванні ризиків у разі використання комбінованих
та методів бенчмаркінгу. У комбінованому методі ваговий коефіцієнт

ристовується за умови складної структури ризиків. Відповідно для
одних видів ризиків доцільніше використати статистичний метод, а

оцінки за допомогою експертного опитування повинен бути вищим
за ваговий коефіцієнт оцінки ризиків статистичними інструментами.
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Використовуючи метод бенчмаркінгу, потрібно аналізувати дані про
рівень ризиків аналогічних об’єктів або процесів протягом останніх
декількох тижнів, місяців, максимум кварталів. Різнитимуться і витрати на використання методів оцінювання ризиків. Застосовування
з цією метою статистичних методів, як правило, є маловитратною
процедурою, на відміну від істотних та середніх витрат застосування
експертних методів та методів бенчмаркінгу [82-84]. Основні витрати під час використання експертних методів – це витрати на оплату
праці експертів, істотно вони зростають у разі залучення зовнішніх
незалежних експертів оцінювання ризиків. Бенчмаркінг передбачає
витрачання значних ресурсів на збір, оброблення або купівлю інформації про аналогічні ризики.
Аналіз використання різноманітних методів кількісного оцінювання ризиків у практичній діяльності дав змогу виявити, що
високим рівнем трудомісткості характеризуються експертні та комбіновані методи оцінювання ризиків. Найменш затратними є статистичні методи кількісного оцінювання ризиків.
Результати структурного теоретичного аналізу авторських підходів засвідчили наступне:
• більшість дослідників асоціюють ризик із категорією «невизначеність», тобто вказують на неможливість його точної оцінки,
і підкреслюють про необхідність застосування саме цього терміну у
економічних процесах, оскільки тут наявний фактор суб’єктивізму;
• ризики частіше асоціюють із негативними подіями. Такі
обставини обумовлені тим, що управління на більшості вітчизняних підприємствах спрямоване на усунення обструктивних зовнішній дій і рідко на успішне використання випадковий можливостей;
• найчастіше у авторських підходах за об’єкт впливу ризику

наголосити про вимірюваність ризику та вказати на методи його
оцінки; у більшості підходів відсутні акценти на управлінських аспектах цієї категорії;
• основними складовими елементами категорії «ризик» мають стати: імовірність, вибір, заплановані кінцеві результати, вплив,
а розуміти ризик слід як імовірність відхилення від запланованих
кінцевих результатів, що викликана непередбачуваними діями зовнішнього та внутрішнього середовища і залежить від вибору менеджера у межах визначеного періоду часу;
• класифікація ризиків є надзвичайно важливим питанням,
адже дозволяє виявити фактори виникнення ризиків і розробити
ефективну систему заходів мінімізації їх впливу на діяльність підприємства, галузі, економіки в цілому. Проте, на даний час відсутній
єдиний підхід до групування ризиків;
• систематизація підходів до класифікації ризиків дозволяє
зробити висновок, що найчастіше у літературі зустрічаються такі
групувальні ознаки: джерело (сфера) виникнення, масштаби (рівні
економічної системи) формування ризиків, сфера виникнення (діяльності), строк дії (характер прояву в часі);
• авторами статті, з метою подальшого діагностування ризиків видів діяльності, було розроблено власну їх класифікацію: внутрішні ризики (виробничі, інвестиційні та фінансові) та зовнішні
ризики (політичні та законодавчі, економічні та фінансові, соціальні, екологічні та техногенні, форс-мажорні).
Аналіз історії розвитку теорій та методологій оцінки ризиків та той факт, що на розвиток економічної системи впливають цілий ряд ризиків: економічні, фінансові, екологічні,
енергетичні, політичні, геополітичні та інші, засвідчують, що

було обрано заплановані кінцеві результати, в т.ч. фінансові результати. Такі обставини свідчать про прагнення авторів у дефініціях

в контексті досліджуваного питання можна зазначити те, що
на сьогодні не існує однієї універсальної методології оцінки
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ризиків, за допомогою якої можливо кількісно визначити та
оцінити існуючі ризики.
Вибір того чи іншого методу мінімізації економічного ризику
обумовлюється декількома факторами, зокрема, схильністю суб’єкта рішення до ризику; видами ризику, наявністю ресурсів для здійснення запланованих заходів і т.д. Причому основною умовою при
такому виборі, на думку автора, повинна залишатись економічна
доцільність.
Виходячи з вищенаведеного, на думку автора, оптимальними та
найбільш результативними методами визначення ризиків є: експертний, статистичний та комбінований.
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1.4.1 Загальні інституціональні засади економічного розвитку
Світова економіка останнім часом все частіше перебуває у кризових ситуаціях. Активне втручання держав в економічні системи та
відсутність суттєвих успіхів у виправленні становища свідчать про
неефективність сучасної економічної політки. Неспроможність врегулювання економічних процесів часто спричинена недосконалим і
суперечливим теоретичним обґрунтуванням, що не враховує реальної
природи речей і явищ. Особливої уваги набувають питання, пов’язані
з формуванням інституціонального середовища, деформованість якого в Україні не сприяла успіхові економічних реформ. Як наслідок,
зміна соціально-економічного устрою носила раптовий характер, відбулося необґрунтоване руйнування багатьох господарських зв’язків і
подальше гальмування економічного розвитку в цілому.

цесів середовища. Це, в свою чергу, вимагає проведення ретельного
аналізу теоретичних засад формування інститутів, що може бути
покладений в основу вироблення відповідних рекомендацій з їх
вдосконалення. Подальші зміни й удосконалення умов, необхідних
для розвитку бізнесу, повинні базуватись на поступових поетапних
інституціональних трансформаціях найважливіших сфер суспільних відносин з урахуванням усіх особливостей функціонування
підприємств різних видів економічної діяльності і форм власності.
Регулювання підприємницького середовища повинно спиратися,
насамперед, на інституціональний підхід через створення адекватного механізму підтримки та стимулювання розвитку господарюючих суб’єктів. Зазначений підхід будується на теорії інституціоналізму, в основі якої, в свою чергу, лежить категорія інституту. Досвід
системних трансформаційних процесів у постсоціалістичних країнах свідчить, що ті з них, які змогли швидко вирішити інституціональні проблеми, досягли належного рівня життя своїх громадян,
навіть порівняно з розвиненими країнами Західної Європи. У тих
країнах, котрим не вдалося успішно здійснити інституціональні перетворення, становище в сфері добробуту населення вкрай складне.
Тобто, існує тісний зв’язок інституціонального середовища з соціально-економічними процесами, що відбуваються як в перехідній
економіці, так і в економіці ринкового типу.
Серед засновників теорії інституціоналізму та неоінституціоналізму, а також дослідників формування інституціонального середовища слід виділити Т. Веблена, У. Гамільтона, К. Менгера, Д. Норта.
На пострадянському просторі проблематиці формування інституціонального середовища присвячено праці О. Алімова, В. Геєця, С.
Кірдіної, Е. Лібанової, І. Манцурова, А. Олейник, А. Тарушкіна, А.

Розуміння природи інститутів і механізму їх виникнення є необхідним для створення сприятливого для розвитку економічних про-

Чухна. Регіональні аспекти інституціонального розвитку України
досліджуються в працях С. Білої, О. Черевка, С. Романюка та інших.

1.4 Теоретичні узагальнення інституціональних засад
економічного розвитку: макро - та мезорівень
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Співпраця людей досягає найвищої ефективності в тому випадку, коли кожен з її учасників в змозі максимально реалізовувати
власні наміри і плани. Це можливо досягнути за умов відсутності
насильницького втручання з боку сторонніх осіб та організацій чи
у вигляді наказів держави, чи у формі заподіяння шкоди третій стороні і т. ін. Недопущення насильства та абсолютної влади вимагає
дотримання загальноприйнятих правил, які виникають і вдосконалюються стихійно в процесі еволюції суспільства. Сукупність таких
правил в різних сферах людської діяльності утворює норми поведінки, чи інститути, і може бути втілена в конкретних законодавчих актах, створюючи в такий спосіб відповідну правову рамку, про
доцільність якої наголошує Гаєк. Де Сото називає це традиційними
принципами права, яких необхідно дотримуватися в банківській
сфері [85, 86, 87]. На наш погляд, подібний підхід доцільно поширювати на всі сфери життєдіяльності людей.
Аналізуючи проблеми правового регулювання угод в банківській сфері, де Сото посилається на теорію Карла Менгера щодо
виникнення правових інститутів. Менгер стверджує, що традиційні принципи права виникли не у вакуумі і не виведені з апріорного знання. Концепція права, як низка інших правил і інститутів, за
якими люди постійно, повсюдно і рутинним чином пристосовують
свою поведінку, розвивалася і вдосконалювалася в ході еволюційного процесу. Можливо, розроблена Менгером повна економічна теорія соціальних інститутів є одним із найважливіших вкладів в науку.
Згідно цієї теорії, інститути виникли в результаті еволюційного процесу взаємодії незліченої кількості людей, коли кожен вносить свою
крихітну особисту спадщину у вигляді суб’єктивного знання, практичного досвіду, бажань, турбот, цілей, сумнівів, почуттів і т.д. В

блячи можливим життя в суспільстві. Менгер виявив, що інститути
з’являються за допомогою соціального процесу, що складаються з
безлічі людських дій, в авангарді яких завжди знаходиться відносно
невелика група людей, які в особливих історичних і географічних
обставинах першими виявляють те, що певні шаблони поведінки
допомагають їм більш ефективно досягати своїх цілей. Це відкриття запускає децентралізований процесс проб і помилок, що охоплює
багато поколінь і в ході якого найбільш ефективні зразки поведінки
поступово отримують розповсюдження, оскільки успішно протистоять соціальній неузгодженості. Таким чином, існує несвідомий
соціальний процес навчання шляхом наслідування, що пояснює,
яким чином новаторська поведінка найбільш успішних і творчих
індивідів завойовує популярність і в кінцевому рахунку розповсюджується на решту суспільства. До того ж, дякуючи цьому еволюційному процесу суспільства, спільноти, котрі першими приймають
успішні принципи та інститути, мають тенденцію розширюватися
і домінувати над іншими соціальними групами. Хоча Менгер розробив свою теорію, щоб пояснити походження і еволюцію такого
інституту, як гроші, він також зазначає, що цю теоретичну схему
можна легко застосувати до вивчення походження і розвитку мови, а
також розглядуваного нами питання -- юридичних інститутів. Звідси парадоксальним є факт, який полягає в тому, що моральні, правові, економічні і лінгвістичні інститути, котрі мають величезне і
неминуще значення для життя людини в суспільстві, не є її власним
витвором, зважаючи на відсутність у людини необхідної інтелектуальної сили для засвоєння величезної маси безладної інформації,
що генерується цими інститутами. Напроти, ці інститути неминуче
і стихійно виникають із соціальних процесів взаємодії людей, котрі,

ході такого стихійного еволюційного процесу в царстві економіки,
мови та права, виникає ряд шаблонів поведінки, або інститутів, ро-

на думку Менгера, і повинні бути головним предметом дослідженням економічної теорії [88]. Пізніше ідеї Менгера були розвинуті
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Гаєком в різних працях, присвячених дослідженню основ права та
юридичних інститутів, а також італійським професором політичних
наук Бруно Леоні, котрий перший вбудував у свою всеосяжну теорію філософії права економічну теорію соціальних процесів, розроблених Менгером і австрійською школою, освячену віками традицію римського права та англосаксонську традицію верховенства
права [88, С. 20 - 22].
Очевидно, що еволюція традиційних принципів права за Менгером та процес формування принципів, правил і традицій, розкритий
Гаєком, можуть лягти в основу аргументації механізму виникнення
і формування інститутів взагалі, які в сукупності створюють інституціональне середовище в країні. Подальша еволюція економічної
думки та все більше зосередження уваги вчених на питаннях виникнення та розвитку інститутів призвело до формування окремої течії
економічної теорії – інституціональної економіки, або інституціоналізму. Слід зазначити, що інституціоналісти переважно не тільки
не стверджують, що індивіди є єдиним джерелом інститутів, але й
багато з них також не схильні вважати, що інститути призначені для
організації співпраці виключно індивідів. Так, зокрема, Веблен вважає, що інститути – це, по суті, поширений спосіб мислення, який
стосується окремих відносин поміж суспільством і особистістю, а
також окремих функцій, які вони виконують; звичний спосіб мислення людей, який має тривати невизначено довго; і система життя
суспільства, яка ... може з психологічного боку бути охарактеризована у загальних рисах як превалююча духовна позиція або поширене
уявлення про спосіб життя в суспільстві» [89; С.201-202].
Об’єктами дослідження інституціоналізму є певні інститути
(корпорація, держава, профспілки), а також правові, психологічні та

інституціоналісти відрізняються від представників австрійської
школи, на думку яких індивіди є єдиним джерелом формування інститутів в результаті соціального процесу, а самі інститути протягом
еволюції суспільства покликані зробити кращою добровільну співпрацю людей. В даному питанні серед представників інституціоналізму поширеною є думка, що інститути можуть бути спроектовані
на рівні суспільства зверху, шляхом добре продуманої і свідомої
участі держави в цьому процесі.
Держава, без сумніву, сьогодні відіграє значну роль у розвитку
суспільства. В той же час для зростання добробуту населення через
поширення принципів індивідуалізму держава може відіграти позитивну роль шляхом вдосконалення правового регулювання відносин
між індивідами, сприяння утворенню різноманітних об’єднань асоціативного типу, моніторингу та запобіганню укладення незаконних
угод, що спричиняють шкоду третій стороні.
Термін «інституціоналізм» (англ. institutionalism від лат.
institutio − образ дії, звичай, напрям, вказівка) вперше використав
американський економіст У. Гамільтон. Беручи учать у зборах Американської економічної асоціації в 1918р., в ін застосував це слово
для позначення системи поглядів на суспільство та економіку, в основі якої лежить категорія інституту [90,С.8]. Поняття «інститут» є
центром, ядром інституціональної концепції. Як вважається, воно
було запозичене економістами з соціальних наук, зокрема з юриспруденції і соціології [90]. У визначенні сутності цього поняття немає однозначності, що певною мірою ускладнює його застосування,
а також кристалізує суперечності в поглядах на саму теорію інституціоналізму.
Нова інституціональна економічна теорія (новий інституціона-

морально-етичні аспекти. Ці інститути, на думку представників інституціоналізму, - рушійні сили розвитку суспільства. Таким чином,

лізм) започаткована Дугласом С. Нортом (Douglass С. North), професором економіки університету Вашингтона у Сент-Луісі, який за її
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створення отримав Нобелівську премію у галузі економіки 1993 р. В
рамках сучасного інституціоналізму найбільш поширеним є трактування інститутів, сформульоване Д. Нортом: «Інститути - це правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і норми поведінки, які
структурують взаємодії, що повторюються, між людьми»[91; С.73]. У
своїй праці «Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки» (1990 р.) Д. Норт визначає інститути як «правила гри в суспільстві…будь-які види обмежень, придумані для спрямування людської
взаємодії» [92; С.11 - 12].«Інституції зменшують невизначеність за
допомогою структурування повсякденного життя…» [92,С.11-12]. Тут
доречно зазначити, що Д. Норт чітко розмежовує поняття «інститут»
та «організація» і виступає категорично проти їх ототожнення. На його
думку, «інститут – це правила гри, а організації і установи – це гравці.
Інститути грають роль своєрідних «дорожніх карт», що визначають
можливості руху агентів» [92].
Сутність інституціональної концепції, на відміну від інших, полягає в тому, що в ній економічні процеси пояснюються не тільки
економічними, але і соціально-політичними, правовими, соціально-психологічними, етичними умовами життя, а також звичаями,
традиціями і звичками, що існують як в житті окремої людини, так
і суспільства в цілому [93, С.192].
Вітчизняні дослідники також почали проявляти інтерес до теорії
інституціоналізму, хоч і з деяким запізненням порівняно із західними
науковцями. На думку Олейник А.Н., інституційний напрям в економічній науці виник як реакція на загострення внутрішніх суперечностей
ринкової економіки, як протиставлення класичній та неокласичній економічній теорії. Неокласична теорія перестала відповідати вимогам, що
пред’являються до неї економістами, які намагалися осмислити події су-

характерних для неокласичної теорії (аксіоми повної раціональності,
абсолютної інформованості, довершеної конкуренції, встановлення
рівноваги лише за допомогою цінового механізму тощо), і розглянути
сучасні економічні (і не тільки економічні) процеси комплексно та всебічно [94]. Існує також думка, що інституціональна теорія виникла та
отримала розвиток як опозиційне вчення, альтернативне спочатку політичній економії, а потім неокласичному економіксу [95].
У монографії [96] під інститутом розуміють закріплену (формально або неформально) окрему норму («інститут приватної власності»), а також сукупність таких норм в певному секторі(«інститут
фондового ринку»), і організації / установи («фінансові інститути»,«інститути державного управління») [96,С.16]. Трактуючи теорію інституціоналізму, вітчизняні дослідники зазначають, що вона
представляє собою «…концепцію економічної теорії, яка в економічній системі синтезує роль соціальних, правових, організаційних,
політичних, етичних, ментальних, економічних інститутів у процесі
їхнього функціонування» [97, С. 63].
Теорія інституціоналізму вивчає та пропонує шляхи вдосконалення
інституціонального середовища, під яким, зокрема, мається на увазі:
• сукупність основоположних соціальних, політичних та економічних правил, що обмежують людську поведінку [97, С. 287];
• рівень підприємницького й управлінського потенціалу, а також соціологічної та правової системи [98, С. 63];
• сукупність різнорівневих інститутів, що … розглядається
як інституційна матриця формальних правил і неформальних обмежень. Рушійні процеси, що відбуваються в інституційній матриці,
змінюють її стан завдяки змінам правил гри і параметрів [99; С.26].
Термін «інституціональна матриця» знайшов розвиток у дослі-

часної економічної практики. Інтерес до інституціональної теорії почав
зростати у зв’язку зі спробами подолати обмеженість ряду передумов,

дженнях російських вчених – адептів теорії інституціоналізму. Зокрема,
Кірдіна С.Г зазначає, що інституціональна матриця — це сукупність ба-
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зових економічних, політичних і ідеологічних інститутів. У свою чергу
базові інститути виступають історично стійкими основами, що забезпечують відтворення соціальної структури у різних типах товариств. Базові інститути формуються на основі історичного досвіду в результаті
пристосування населення держави до зовнішніх умов і в процесі розвитку втілюються в більш розвинені інституціональні форми [100], [101].
У продовження цього український науковець Манцуров І.Г. «… під інституційною матрицею суспільства розуміє первинну модель пов’язаних
між собою економічних, політичних та ідеологічних базових інститутів,
на основі яких постійно відтворюються та історично розвиваються
форми конкретних соціальних відносин. Інституційні матриці являють
собою основні (домінуючі) історично стійкі форми зв’язку базових економічних, політичних та ідеологічних інститутів, а процес соціальної
модернізації являє собою свідоме вбудовування в інституційну структуру суспільства альтернативних інститутів» [99; С.26.].
Слід погодитись із поглядами, висловленими у публікації [102],
що інституціональне середовище доцільно розглядати в площині
систем відносин «економіка-політика», «економіка-право», «економіка-мораль», «економіка-ідеологія», «економіка-культура» тощо. У
кожній з цих систем відносин формується і діє свій набір інститутів,
при чому як формальних, так і неформальних.
Узагальнюючи численні теоретичні підходи до визначення інституціонального середовища, а також прагнучи наголосити на важливіших його особливостях і комплексності, можна подати таке визначення
цього терміну: інституціональне середовище – це сукупність найважливіших фундаментальних соціальних, правових, політичних, економічних, культурних, морально-етичних правил і норм, що визначають
поведінку та взаємовідносини у суспільстві, в тому числі між суб’єк-

Важливим елементом нового інституціоналізму є поняття трансакційних витрат (transaction cost), тобто витрат на економічну діяльність, витрат на вимірювання та виконання угод (за Д. Нортом).
Трансакційні витрати визначаються:
• витратами на оцінку характеристик товарів і послуг та
умов обміну (фізичні ознаки - колір, сорт; права власності - використання, відчуження);
• розміром ринку - діють особисті чи неособисті (які вимагають більших витрат на гарантії законності, безпеки, чесності) відносини;
• ефективністю забезпечення виконання укладених контрактів, угод (судова система);
• ідеологічними переконаннями учасників про навколишній
світ і чесність запроваджених у ньому правил гри.
Чим складніша економіка країни, тим більший трансакційний
сектор (юристи, банкіри, бухгалтери, консультанти, аналітики, політики). Інституції - це обмеження, створені людьми, які формують
взаємодію між ними. Ці обмеження створюють для зниження невизначеності через структуризацію людської поведінки. Вони складаються з формальних (правила, закони, конституції) і неформальних
(норми поведінки, звичаї, добровільно обрані для себе правила поведінки) обмежень та механізмів забезпечення їх дотримання (совість, помста, соціальні чи державні санкції) [103].
У сучасних умовах, за переходу економічних систем на
вищий рівень розвитку, прискорення науково-технологічного
прогресу, спеціалізації та глобалізації економічного простору,
активніше виявляється тенденція до зростання трансакційних
витрат, рівень яких у світовій практиці нерідко сягає полови-

тами господарювання і державою, і повинні бути спрямовані на підвищення ефективності економіки та якості життя населення.

ни вартості кінцевої продукції. Трансакційні витрати мають
вирішальне значення для розміщення ресурсів і структури еко-
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номічної організації. Різноманітність трансакційних витрат
обумовлюється різноманітністю контрактних відносин, форм
власності, типів фірм.
Трансакційними називаються витрати у сфері обміну, пов’язані
з передачею прав власності. Ця категорія була введена в економічну науку в 30-х роках Рональдом Коузом в роботі “Фірма, ринок і
право” і нині набула поширення. Він дає пояснення суті трансакційних витрат так: “Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно
визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити тих, з ким хочуть
укласти угоду та на яких умовах, провести попередні переговори,
підготувати контракт, зібрати відомості, щоб переконатися у тому,
що умови контракту виконуються і так далі...” [104]. Трансакційні витрати, витрати по здійсненню операцій – дії фізичних і юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну та припинення цивільних прав й обов’язків. Вони включають витрати на одержання
необхідної інформації про ціни та якість товарів, а також витрати,
пов’язані з веденням переговорів, оформленням контрактів та укладенням угод, контролем за їх виконанням і юридичним захистом
прав власника у разі їх порушення. Чим складніші залучені в обмін
блага і чим складніша структура пов’язаних з ними трансакційних
витрат, тим складніший контракт. Виділяють п’ять основних форм
трансакційних витрат: витрати пошуку інформації; витрати ведення
переговорів і висновку контрактів; витрати вимірювання; витрати
специфікації захисту прав власності; витрати опортуністичної поведінки [105].
Характеризуючи інституціональне середовище, значну увагу
слід акцентувати на економічному і політичному його сегментах.
Перший охоплює сфери і напрями розвитку, в яких функціонують економічні суб’єкти і підприємці. Основними кількісними
параметрами цього сегмента є ВВП, показники інфляції, безро-
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біття, середньостатистична зарплата та ін., тобто ті параметри,
що формуються на макроекономічному рівні і є однаковими для
всіх суб’єктів економіки. Другий визначає, як організовані законотворча діяльність, політичні та виборні процеси і всі аспекти
взаємозв’язків між підприємцями, політичною елітою й урядом.
Як підсумковий чинник при цьому виокремлюють регуляторну
та фіскальну політику щодо бізнесу, порядок отримання ліцензій
та дозволів.
Належний рівень розвитку інституціонального середовища значно впливає на економічні процеси завдяки підвищенню
ефективності товарного і грошового обігу, наданню суб’єктам
ринку комплексу ринкових послуг, що створюють сприятливі
умови для виробничо-господарської діяльності. Розгляд інституціонального середовища передбачає виділення інституціональних складових макроекономічного характеру, що впливають на ефективність господарської діяльності всіх суб’єктів
ринку, на підвищення конкурентоспроможності. Ці складові
пов’язані з управлінням і регулюванням окремих сфер, галузей, видів економічної діяльності, економічних, суспільних
відносин (науково-технічні, фінансові, інвестиційні, соціальні чинники і заходи щодо покращення управління, перебудови інститутів управління цими сферами), до них відносять
(табл.1.4):
• Податкова політика. На думку експертів і практиків, податкова система країни на даному етапі має вкрай негативний влив на
функціонування суб’єктів ринку, незважаючи на нещодавнє введення в дію нового Податкового кодексу.

98

Частина 1

Таблиця 1.4 Інституціональні складові макроекономічного
характеру*
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Характер впливу на трансакційні
витрати (ТВ) та на ефективність
господарювання (ЕГ)
Ускладнення системи справляння
Податкова політика
податків, зростання податкового тягаря
підвищує ТВ та знижує ЕГ
Зростання та посилення адміністративАдміністративні бар’єри
них бар’єрів підвищує ТВ та знижує
ЕГ
Обсяги внутрішнього попиту Зростання обсягів внутрішнього попита збуту на внутрішньому
ту та збуту скорочує ТВ та підвищує
ринку
ЕГ
Державна політика, захищеЗростання підтримки та захищеності
ність суб’єктів економічної діскорочує ТВ та підвищує ЕГ
яльності, захист прав власності
Вдосконалення механізмів фінансуМеханізм фінансування і
вання та кредитування, розширення їх
кредитування, інформаційне і масштабів, зростання інформаційної та
консультаційне забезпечення, консультаційної підтримки, вдосконасистема підготовки і перепідго- лення системи підготовки та перепідготовки кадрів
товки кадрів призводить до відносного
зменшення ТВ та підвищує ЕГ
Сприятливе інвестиційне середовище
Інвестиційне середовище
скорочує ТВ та підвищує ЕГ
Зростання хабарів та неформальних
платежів збільшує ТВ та знижує ЕГ,
Масштаби тіньової економіки,
одночасно тіньова економіка являєтьхабарі та неформальні платежі
ся індикатором рівня привабливості
Складова

підприємницького середовища
Ефективна приватизація скорочує ТВ
8
Ефективність приватизації
та підвищує ЕГ
*Складено та доповнено авторами на основі [106].
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Виробничо-господарська діяльність не може бути повноцінною за умови недосконалих, громіздких законів, що її регулюють.
Вирішення будь-яких конфліктних ситуацій, що виникають, неминуче призводить до залучення додаткових фінансових ресурсів для
покриття прострочених виплат чи нарахованої пені, санкцій тощо,
отже збільшує трансакційні витрати підприємств.
І хоча Україна належить до держав із ліберальним податковим режимом, проте слід враховувати і неформальні податки:
хабарі податківцям та іншим працівникам структур контролю,
плата за компенсацію ПДВ (20—40 % від поверненої суми), репресивні дії податкової служби або надання пільгового режиму
підприємцям залежно від неформальних відносин за принципом
«свій — чужий»;
• Адміністративні бар’єри. Велика кількість законів, нормативних актів, інструкцій, їх часті зміни та доповнення заплутують суб’єктів ринку; крім цього, підприємства піддаються частим і
безпідставним перевіркам з боку різноманітних державних органів.
Процедури відкриття, ще більше закриття бізнесу, а також отримання різноманітних дозволів є надзвичайно ускладненими, громіздкими, тривалими в часі;
• Обмеженість внутрішнього попиту і наявність кризи збуту на внутрішньому ринку. Малий бізнес може втрачати головних
споживачів своєї продукції внаслідок пониження рівня життя населення, зменшення доходів громадян. Великий бізнес також може
зазнавати втрат унаслідок скорочення ринків збуту;
• Неефективна державна політика, недостатня державна
підтримка. На сьогодні в Україні ще немає ефективної системи
державної підтримки та цілковитої захищеності суб’єктів ринку,
не працює система захисту прав власності, в тому числі інтелектуальної;

100

Частина 1

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

101

• Механізм фінансування і кредитування, інформаційне і
консультаційне забезпечення, система підготовки і перепідготовки
кадрів для виробничо-господарської діяльності недосконалі і дають
дуже мало користі, при тому, що потребують належного, часто невиправданого, фінансування; відсутні або не працюють (чи працюють
неефективно) програми кредитно-фінансової підтримки пріоритетних сфер діяльності (наприклад, сільського господарства);
• Непривабливе інвестиційне середовище унаслідок нестабільності економіки, непослідовної та непрозорої економічної політики призводить як до відтоку іноземних капіталів, так і до «втечі»
національних інвестиційних ресурсів за кордон, наслідком чого стає
нестача інвестиційних ресурсів на внутрішньому ринку, згортання
інвестиційних процесів;
• Тіньова економіка, хабарі та неформальні платежі. Найчастіше суб’єкти ринку змушені бути сучасниками тіньової економіки,
яка формуються під постійним податковим тиском, державною бюрократією тощо. Між іншим, процесу тінізації не уникли й високорозвинені країни. Наприклад, нелегальний сектор економіки США у
2003 р. становив 9%, Канади, Франції та Німеччини -15-16%, Італії
- 28%. Такий стан свідчить про те, що за відсутності інституціонального середовища, яке максимально сприяє бізнесу і мінімізує трансакційні витрати, підприємці у будь-якій країні реагуватимуть однаково та ухилятимуться від виконання формальних правил на користь
більш вигідних неофіційних угод (втеча в «тінь» відбувається з метою економії на різниці між формальними (податковими) та неформальними (хабарами) платежами). Обсяги тіньового сектора економіки — відображення обернено пропорційного рівня досконалості
інституціонального середовища для розвитку підприємництва. Ха-

кавленість у підвищенні якісних і кількісних показників діяльності
бізнесу;
• Неефективна приватизація. Процес приватизації суб’єктів
ринку, що спостерігався в країні, був підпорядкований багатьом обмеженням, характеризувався непослідовністю і непрозорістю. Як
наслідок, при повторному ринку приватизаційних об’єктів, що не
функціонують, багато його суб’єктів перебуває в руках тих, хто не
в змозі ними управляти, але й не може їх продати. [106; С.224-225].
Науковцями Львівського регіонального філіалу Національного
інституту стратегічних досліджень основні проблеми інституціонального регулювання економіки України поділено на два блоки:
а) проблеми, пов’язані з економіко-політичною ситуацією;
б) проблеми, викликані особливостями взаємодії формальних і
неформальних інститутів.
Проблеми регулювання, пов’язані з економіко-політичною ситуацією в Україні, виникають на ділянках діяльності держави та її
органів, обумовлюються такими обставинами:
а) обмеженість інформації, яка необхідна для прийняття рішень
владними органами зі створення адекватного сучасним вимогам
ринку інституціонального середовища;
б) недосконалість демократичних інститутів (бюрократія на
всіх рівнях управління проводить такі рішення, які гарантують отримання для неї економічної ренти за рахунок суспільства);
в) неспроможність держави передбачити та ефективно контролювати наслідки прийнятих нею рішень тощо.
Проблеми регулювання, які викликані особливостями взаємодії формальних та неформальних інститутів в Україні, полягають у
наступному:

барі та неформальні платежі суттєво збільшують обсяги трансакційних витрат, знижуючи ефективність виробництва, нівелюючи заці-

а) загальна слабкість розвитку демократичних і формальних
механізмів специфікації та захисту прав власності;
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б) використання формальних інститутів владними структурами
як джерела «отримання ренти» з підприємницьких структур;
в) існування можливостей уникнення та невиконання формальних правил як за рахунок недосконалості нормативно-правової
бази, так і за рахунок готовності владних структурних органів не
виконувати її;
г) обмеженість застосування формальних інституціональних
практик в результаті розповсюдження неформальних практик ведення бізнесу;
д) дороговизна та неефективність застосування формальних
практик в процесі господарської діяльності.
Упродовж усіх років незалежності України такі фактори
як політична нестабільність, слабкість влади, проблема дієздатності судової системи, правозастосування контрактних
прав і прав власності свідчать про інституціональну кризу в
Україні. Інституціональні зміни явно не були спрямовані на
те, щоб українська економіка набула внутрішнього стимулу до
саморозвитку, який починає діяти лише в умовах конкуренції,
у нас замість цього прискорився процес монополізації. Тобто,
спостерігається хронічна незавершеність інституціональних
реформ; система м’яких бюджетних обмежень; перерозподіл
власності, який не відповідає інтересам українського суспільства; фактично повна незахищеність прав власності; неефективність і корумпованість сформованої системи державного
управління. Інституціональні перетворення в нашій країні
носили стихійний та хаотичний характер. Важливою інституціональною проблемою в українській економіці є також невиконання основного принципу ринкової економіки – розподіл

неефективному виконанні специфікації і захисту прав власності та контрактів [120].
В Україні сформувалася непропорційна структура інституціонального середовища, де домінують неформальні відносини та інститути, порівняно з формальними. Деструктивне інституціональне
середовище призвело до швидкого економічного спаду та соціальних катаклізмів. Важливим елементом є поява формальних інститутів, які закріпили соціальну нерівність. Корупція стає елементом не
лише неформальної, але й формальної інституціональної системи
України.
Держава не створила економічний механізм і не бореться з порушниками законів, більше того, вона сама їх порушує і є тим головним гальмом на шляху соціально-економічних реформ. Тобто, в
країні повинні існувати не лише інститути, які фіксують правила і
норми людської поведінки, але й організації, які ефективно контролюють їх фактичне виконання.
Вся національна законодавча база, починаючи з основних
економічних понять, значною мірою не відповідає сучасним міжнародним та європейським правилам з різних сфер господарської
діяльності. Адміністративна влада активно використовує свій
владний ресурс для входження в сферу приватної підприємницької діяльності. Чиновники всіх рівнів прямо чи опосередковано
займаються вищезазначеною діяльністю, фактично поєднуючи
в її межах державні можливості та приватний високорентабельний бізнес, що дозволяє їм виводити себе та підконтрольний їм
бізнес із сфери дії законів конкуренції. В таких умовах інститут
приватної власності існує в деформованому, обмеженому вигляді
і тому відрізняється значною нестабільністю, оскільки права та

власності та влади, переплетіння економічної та політичної
влади, а інституціональна слабкість держави проявляється у

повноваження, що витікають із статусу власника, значною мірою
залежать від владних взаємовідносин. В Україні держава фактич-
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но самоусунулась від функції гаранта виконання контрактного
права.
Науковці Національного інституту стратегічних досліджень
роблять висновок про те, що українська економіка потрапила до
своєрідної “інституціональної пастки”: відмова від неформальних угод повністю паралізувала б її поточне функціонування;
разом з тим їх домінування підриває дію факторів довгострокового стійкого зростання. Тобто, вона потрапила до “поганої”
інституціональної рівноваги. З одного боку, збереження ситуації
з напівпрацюючими формальними регуляторами суперечить інтересам переважної більшості учасників “гри”, адже відсутністю
“порядку” незадоволені усі – пересічні громадяни, підприємці,
держава. З іншого боку, ніхто не готовий взяти на себе витрати з її подолання, оскільки всі вже більш-менш пристосувалися
до існуючої ситуації і бояться програти від порушення statusquo.
Таким чином, протягом періоду „переходу до ринку” в Україні
закріпилось більшість таких видів стосунків, які шкідливі або
такі, що не відповідають принципам конкурентної ринкової економіки та правового суспільства. Укорінення ринкових відносин
мало спонтанний характер, а відповідні інститути ринкової культури та інфраструктури формувались із суттєвим запізненням та
безсистемно [120]. Представлена оцінка багатьох науковців висуває на перше місце в системі інституціональних перетворень
роль держави, яка повинна будувати інституціональну рівновагу системно, постійно і комплексно на всіх рівнях державного
управління.
Досліджуючи інституціональні протиріччя нашого суспільства та їх місце у системі соціальних ризиків, автори колективної

сті цієї системи [107; С.54] дало можливість обґрунтувати, що «…
чи не найбільш явно недосконалість інституціональної складової
соціально-економічної структури виявляється за третьою із зазначених характеристик її якості, а саме – у слабкості й неефективності контролю за виконанням формальних норм, так що головною проблемою у багатьох випадках стають не стільки недоліки
законодавства, як його невиконання» [107; С.55]. Розвиваючи тему
інституціональних пасток, під якими у сучасній економічній теорії розуміють неефективний, але стійкий інститут (норму) [108],
автори монографії говорять про те, що попри всю неефективність і
шкідливість неформальних норм і правил, зокрема в системі освіти й охорони здоров’я, ці “інституціональні пастки” підтримуються і таким чином забезпечується їх сталість. В Україні поширеність
неправових практик, наявність інституціональних пасток і розквіт
антисоціальних інститутів та соціально-групових утворень, які
виникли на їх базі (олігархічні й мафіозні клани, представники
секс-бізнесу, численні нелегальні мігранти та ін.) вказують на те,
що ефективна інституціональна система ще не сформувалась, а наявна – слабко справляється зі своїми функціями [107; С.56].
При вдосконаленні інституціонального середовища важливо не
недооцінювати такі неформальні складові, як культура взаємовідносин у суспільстві, морально-етичні правила та норми, характер неформальних домовленостей та їх узгодженість із формальними правилами тощо. Ці аспекти значною мірою залежать від ментальності
нації, від усвідомлення кожним її громадянином відповідальності за
свої дії та вчинки перед громадою, усім суспільством, нащадками
тощо; вони не можуть бути сформовані впродовж короткого проміжку часу.

монографії [107; С.53] роблять висновок про низьку якість інституціональної системи країни. Виділення шести характеристик яко-

Для оцінки інституціонального середовища України, визначення змін, що відбулися у ньому останнім часом, було

106

Частина 1

використано дані Звітів глобальної конкурентоспроможності
Світового економічного форуму за 2008 та 2011 роки. Згідно
з застосовуваною методикою при визначенні конкурентоспроможності враховується субіндекс «Інститути», який в свою
чергу складається з низки складових. Відносні оцінки даного
субіндексу та його складових для України приведено в таблиці
1.5.
Оскільки кількість досліджуваних країну 2008 і 2011 роках була різною, то з метою співставлення оцінок за ці періоди
було визначено відносну позицію України у загальному рейтингу.
Вона розраховувалася як відношення різниці між кількістю досліджуваних країн та позиції України в рейтингу до кількості досліджуваних країн. Таким чином, відносна позиція найвищого місця
в рейтингу прямує до 100%, а найменшого – до 0%. Дані таблиці
дають підстави стверджувати про незадовільний стан інституціонального середовища в Україні, яке за розглядуваний період продовжувало погіршуватися. Виключення складають хіба що витрати
бізнесу, пов’язані з тероризмом, оцінка яких для України дещо покращилася і є вищою за середню.
Однак, найгірші відносні оцінки отримали такі складові субіндексу, як права власності, захист прав міноритарних акціонерів,
ефективність правової системи, нерегулярні платежі та хабарництво
та незалежність судової системи, які призвели до віднесення України до десятки найгірших країн за цими показниками інституційного
середовища.
Також звертають на себе увагу посилення регулювання державою діяльності суб’єктів господарювання та суттєве збільшення
відволікання бюджетних коштів на користь наближених компаній і
груп за корупційними схемами.
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Таблиця 1.5 Складові субіндексу «Інститути», розраховані для
України зі Звіту глобальної конкурентоспроможності [109-112]
Назва складової субіндексу
Права власності
Захист інтелектуальних прав
Відволікання коштів громадськості через корупцію
Громадська довіра політикам
Нерегулярні платежі і хабарі
Незалежність судової системи
Фаворитизм у рішеннях представників уряду
Марнотратність урядових витрат
Тягар урядового регулювання
Ефективність правової системи
у вирішенні спорів
Ефективність правової системи
у розгляді претензій до системи
регулювання
Прозорість урядової політики
Витрати бізнесу, пов’язані з
тероризмом
Витрати бізнесу, пов’язані зі
злочинністю та насильством
Організована злочинність
Надійність послуг органів правопорядку
Етична поведінка фірм
Якість аудиту та стандартів
звітності
Ефективність правлінь корпорацій
Захист інтересів міноритарних
акціонерів
Якість захисту інвесторів
Субіндекс «Інститути»

Місце в загаль- Відносна позиція у загальному рейтингу
ному рейтингу
2008

2011

2008

2011

Різниця

123
114

137
117

8.21%
14.93%

3.52% -4.69%
17.61% +2.68%

97

126

27.61%

11.27% -16.34%

101
119

115
134
134

24.63%
11.19%

19.01%
5.63%
5.63%

96

95

28.36%

33.10%

98
91

125
130

26.87%
32.09%

11.97% +4.74%
8.45% -23.64%

н/д

138

н/д

2.82%

н/д

н/д

135

н/д

4.93%

н/д

114

116

14.93%

18.31% +3.38%

67

58

50.00%

59.15% +9.15%

61

77

54.45%

45.77%

-8.68%

98

118

26.87%

16.90%

-9.97%

106

123

20.90%

13.38%

-7.52%

118

126

11.94%

11.27%

-0.67%

113

133

15.67%

6.34%

-9.33%

89

106

33.58%

25.35%

-8.23%

129

138

3.73%

2.82%

-0.91%

115

93
131

14.15%

34.51%
7.75%

-6.4%

-5.62%
-5.56%
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Враховуючи результати аналізу даних Звіту глобальної конкурентоспроможності, можна зробити наступні висновки. По-перше,
для інституційного середовища України характерною є неефективна
правова система, яка не гарантує захисту прав власності, передусім,
інтересів міноритарних акціонерів та залежність судової системи від
влади і груп впливу. По-друге, високий рівень корупції, що підживлюється нерегулярними платежами та хабарами, призводить до неефективного використання ресурсів державного бюджету, компенсувати яке уряд намагається через посилення регулювання економічних
процесів. В результаті втручання держави в економіку й неефективна
правова система погіршують інституціональне середовище України
та, як наслідок, її конкурентоспроможність на світовій арені. Очевидно, що задля покращання інституційного середовища необхідно
звернути увагу саме на ці проблемні питання. Адже, дерегулювання
економіки, зменшення втручання в неї держави, запобігання корупції
та забезпечення належних правових рамок, чи діючого законодавства,
є передумовою для ефективної організації добровільної співпраці людей, розвитку ринкової економіки та зростання добробуту населення.
Як було зазначено вище, інституціональне середовище країни
в першу чергу формується та визначається на макроекономічному
рівні, макроекономічною політикою держави. Важливими учасниками цього середовища виступають регіони, в межах яких проявляються певні специфічні особливості та проблеми. У сучасній
українській регіоналістиці інтерес до проблем інституціонального
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема
проблемних територій, швидко почав зростати на початку ХХІ ст.
Аналізуючи закономірності розвитку регіональної економіки, такі
дослідники як Данилишин Б. М., Клиновий Д. В., Пепа Т. В. звер-

тер та соціальну складову, а її крайній вияв – депресивні регіони
– насамперед, характеризуються проблемами, що виникають на
відтворювальному рівні. Вказані автори зазначають: «Поглиблення дисбалансу економічного, соціального та культурного розвитку
збільшує загрози регіональних криз, дезінтеграції національної
економіки» [113, С. 46]. Черевко О. В. вважає інституціональні перетворення одним з факторів підвищення ефективності економічного розвитку регіону, чинником, що забезпечує його соціальну
зорієнтованість [114, С. 9]. У першу чергу йдеться про створення
на рівні регіону сприятливого правового та інвестиційного клімату
для розвитку бізнесу, малого та середнього підприємництва; розвиток регіонального ринку нерухомості, землі та ринку робочої
сили; інтеграцію регіонів у глобальне інформаційне та інноваційне середовище; формування ринкової інфраструктури тощо. Дотримання цих вимог створює передумови для багатофункціональності економічної діяльності на рівні регіону, сприяє подоланню
проявів занепаду та активізує процеси стабільного економічного
зростання національної економіки в цілому. Досліджуючи шляхи
реформування державного управління конкурентоспроможністю
на рівні регіонів, В.Є. Воротін підкреслює, що найважливішим напрямом інституціональних перетворень в Україні має стати формування бачення нової якості регіональної економіки, посилена
увага до розвитку локальних територіальних утворень – депресивних та кризових територій (гірських населених пунктів, малих монофункціональних міст тощо) [115, С. 62].
Саме такий підхід взято за основу при розгляді закономірностей формування інституціонального середовища (на прикладі
Карпатського економічного регіону) у розділі, присвяченому ана-

нули увагу на посиленні регіональної диференціації та диспропорційності, яка виявляється у різних формах, має структурний харак-

лізу пріоритетів регіональної політики у колективній монографії
«Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та
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соціально-економічного розвитку», підготовленій у Національному інституті стратегічних досліджень [116-117]. Аналізуючи
сучасні підходи до розробки схем територіального планування в
Україні, В. С. Куйбіда, Ю. М. Білоконь наголошують на комплексному врахуванні у цьому процесі таких інституціональних
складових та факторів розвитку, як: геостратегічне та геоекономічне положення України; земельні, водні, лісові, рекреаційні та
лікувально-оздоровчі природні ресурси; демографічний, науковий, виробничий, історико-культурний та туристичний потенціал
міжнародного та державного значення; мережу населених пунктів, соціальну та інженерно–транспортну інфраструктуру, інвестиційний комплекс, екологічну ситуацію, техногенно–природну
безпеку тощо [118, С. 19].
Держава в процесі формування інституціонального середовища та
реалізації регіональної політики може активно впливати на ці процеси
на регіональному рівні. Державне регулювання формування інституціонального середовища регіону – це напрям державної регіональної
політики, спрямований на «…формування впорядкованих інститутів,
що створюють варіанти економічної поведінки, визначають обмеження
для суб’єктів господарювання та формуються в межах певної системи
координації господарської діяльності регіону»[ 119].
Як зазначають автори монографії [117] саме нормативно-правове регулювання на сьогодні слід визнати найбільш неефективним
елементом державного регулювання регіонального розвитку. Зокрема, мова йде про недосконалість Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» (від 8 вересня 2005 р.), в тому числі в частині
визначення поняття «депресивна територія» [117; С.257].
У дослідженнях Національного інституту стратегічних досліджень йдеться про необхідність приділяти увагу на рівні регіону
розвиткові «інститутів регулювання» та «інститутів ринкової інф-
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раструктури», які складають органічну основу інституціонального
середовища, і діяльність яких пов’язана з наданням трансакційних
послуг [120]. «Інститути регулювання» представляють собою сукупність формальних правил і неформальних обмежень, в межах
яких діють «інститути ринкової інфраструктури» (тобто всі види
комерційних і некомерційних організацій).
Для інститутів регулювання важливим є комплекс заходів з удосконалення нормативно-правової бази регіонального розвитку, що
повинні бути реалізовані першопочатково на загальнодержавному
рівні та підкріплені професійною системною діяльністю відповідних органів і структур на рівні регіону (табл.1.6).
Інституціональний склад ринкової інфраструктури згідно домінуючої ознаки обслуговування ринків містить наступні агреговані
групи інститутів:
• торгово-посередницька інфраструктура, як комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечують доведення товару до споживача;
• фінансово-кредитна інфраструктура – це розгалужена та
взаємопов’язана мережа підприємств, які обслуговують процес обміну та руху грошової маси;
• інформаційно-обслуговуюча інфраструктура, представлена сукупністю галузей і сфер господарства, які обслуговують основну ринкову діяльність.
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Таблиця 1.6 Інституціональні складові мезорівня *
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Складова

Характеристика складової, зміст її реалізації на регіональному рівні
Інститути регулювання
Захист прав власності
Відповідні регіональні підрозділи, органи
Зниження рівня кримі- влади та силові структури (антимонопольний
ногенності та корумкомітет, фонд державного майна, управління
пованості регіональної внутрішніх справ, прокуратура та інші) повинекономіки
ні забезпечувати цей захист у межах діючого
правового поля; контролювати дотримання законів і притягати до відповідальності в разі їх
порушення, максимально можливо протистояти рейдерським захопленням, іншим формам
силового захоплення бізнесу чи втручання в
його справи
Конкурентне середоФормування та підтримка сприятливих умов
вище та рівність умов для створення нових і подальшого функціонуконкуренції
вання діючих підприємств; зниження бар’єрів
входу на регіональний ринок нових виробництв та інвесторів
Низькі ризики ведення Роз’яснювальна, просвітницька робота, доступ
господарської діяльності
до публічної інформації та забезпечення за
рахунок цього зрозумілості, несуперечливості
законодавства, виконання діючих правових норм
Оптимальне та ефек- Підвищення ефективності реалізації принципу
тивне адміністративне «єдиного вікна», спрощення дозвільних процерегулювання господар- дур як для відкриття підприємств, так і для їх
ської діяльності
ліквідації. Усунення суперечок між формальними і неформальними інститутами.
Доступ до фінансових Ефективне функціонування регіональної банринків та ринків капі- ківської системи, спрощення доступу до ринку
талу
банківських послуг, здешевлення вартості
кредитних ресурсів
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Продовження табл. 1.6
Інститути ринкової інфраструктури
1 Торгово-посередницька Комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечуінфраструктура
ють доведення товару до споживача, прискорення
кінцевого споживання, сприяння збільшенню
обсягів виробництва і реалізації продукції
2 Грошово-кредитна інфЗабезпечує безперервність руху капіталу,
раструктура
в тому числі у виробничій сфері, покриває
потреби у поповненні як оборотного, так і основного капіталу суб’єктів економіки, сприяє
реалізації інвестиційних заходів і проектів
3 Інформаційно-обслуго- Спрямована на інформаційне, консалтингове,
вуюча інфраструктура аналітичне обслуговування (розробка проектів, надання консультацій, допомога в оформленні грантів тощо)
*Розроблено та вдосконалено автором на основі джерела [106].

Основна мета розвитку інститутів ринкової інфраструктури повинна
бути спрямована на підвищення економічної безпеки регіону, його конкурентоспроможності за рахунок формування сприятливого для розвитку підприємницької діяльності економічного та інвестиційного клімату,
створення умов для підвищення ефективності регіонального відтворювального процесу в цілому. На сучасному етапі розвитку пріоритетним
слід визнати формування та розширення інформаційно-обслуговуючої
інфраструктури, яка повинна бути спрямована не лише на підвищення
ефективності господарської діяльності, але й сприяти переходу регіону
до інноваційного типу розвитку. Не менш важливим для регіональної
економіки є розвиток грошово-кредитної структури, яка сприяє залученню кредитних ресурсів, збільшенню інвестицій та підвищенню їх якості;
через відповідність потребам бізнесу вона стимулює розвиток будь-якої
господарської діяльності в регіоні. Урахування принципу комплексного розвитку інститутів ринкової інфраструктури вимагає підвищувати
якість і торгово-посередницького сегменту.

114

Частина 1

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

115

Таким чином, можна узагальнити, що:
1. Інститути виникають та розвиваються в ході еволюційного
процесу взаємодії незліченої кількості людей, коли кожен вносить
свій внесок у вигляді суб’єктивного знання, практичного досвіду,
бажань, турбот, цілей, сумнівів, почуттів і т.д. В результаті такого
процесу виникає ряд шаблонів поведінки, або інститутів, що забезпечують добровільну співпрацю людей та взагалі роблять можливим життя в суспільстві. Незважаючи на те, що інституціональна
теорія почала поглиблено досліджуватись на пострадянському просторі відносно недавно, вже багато вчених, у тому числі й в Україні, визнають її важливість, а тим самим і активну роль інститутів
та інституціонального середовища в економічному розвитку країни. Практично всіма дослідниками цієї проблематики в Україні
робляться висновки про недосконалість інституціонального середовища, про інституціональну кризу, домінування неформальних
відносин та інститутів порівняно з формальними, розповсюдження
так званих «інституціональних пасток» у країні.
2. Інституціональне середовище – це сукупність найважливіших фундаментальних соціальних, правових, політичних, економічних, культурних, морально-етичних правил і норм (інститутів),
що визначають поведінку та взаємовідносини у суспільстві, в тому
числі між суб’єктами господарювання і державою, і повинні бути
спрямовані на підвищення ефективності економіки та якості життя
населення.
3. На рівні регіону органічну основу інституціонального середовища складають «інститути регулювання» та «інститути ринкової
інфраструктури». «Інститути регулювання» представляють собою
сукупність формальних правил і неформальних обмежень, до яких

та рівність умов конкуренції; низькі ризики ведення господарської
діяльності; оптимальне та ефективне адміністративне регулювання
господарської діяльності; доступ до фінансових ринків та ринків
капіталу. В середовищі «інститутів регулювання» діють «інститути
ринкової інфраструктури» (тобто всі види комерційних і некомерційних організацій). З метою забезпечення ефективного розвитку
регіональної економіки слід розбудовувати інституціональні механізми на мезорівні, для чого важливо вдосконалювати організаційну
підтримку пріоритетних видів економічної діяльності, інформаційну прозорість, забезпечення правового захисту тощо.

віднесено: захист прав власності, зниження рівня криміногенності
та корумпованості регіональної економіки; конкурентне середовище

щороку у методику вносились зміни і доповнення; у 2011р. новою
постановою КМУ було прийнято рішення «Про запровадження про-

1.4.2 Оцінка інституціональних особливостей розвитку
регіональної економіки
Формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону та забезпечення їх подальшої реалізації повинно спиратись на відповідні інституціональні засади, бути підкріпленим
розвиненою інфраструктурою установ та організацій, що сприяють
розвиткові визначених пріоритетів. Першопочатково була зроблена спроба використати методичні підходи визначення комплексної
оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів, розроблені на урядовому рівні. У зв’язку з цим слід зазначити, що у
2004р. була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Методики визначення комплексної оцінки результатів соціально-економічного розвитку регіонів» [121]. Логічним було
припускати, що вказана методика повинна включати й параметри
оцінки інституціонального середовища на рівні регіонів. Методика
передбачала розрахунок 35 показників, що поділені на такі групи:
економічні, фінансові, виробничі, інноваційні та соціальні. Майже
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ведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій» [122]. У відповідності із цим нормативним документом оцінка соціально-економічного розвитку регіонів
України проводиться за такими напрямами: економічний розвиток;
інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність; державні фінанси; підтримка бізнесу; споживчий ринок; населення та ринок праці; житлово-комунальне господарство; освіта та охорона здоров’я;
рівень злочинності; екологія, – і передбачає розрахунок 81-го показника. Оцінка здійснюється двома етапами: перший - проведення
аналізу динаміки показників оцінки за відповідними напрямами в
кожному регіоні без застосування міжрегіонального порівняння;
другий - проведення рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за
кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в
цілому. Вивчення результатів Комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України за 2009 та 2010 роки показало,
що в цій оцінці відсутні характеристики інституціонального середовища як на рівні окремих регіонів, так і на рівні держави в цілому. Вказані характеристики відповідно не беруться до уваги при
визначенні рейтингової оцінки регіонів країни. Таким чином, оцінка
інституціонального середовища на рівні країни та її регіонів здійснюється лише експертно і за результатами емпіричних досліджень.
Для оцінки конкурентоспроможності країн світу й окремих
регіонів широко використовується індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), що розраховується Всесвітнім економічним
форумом. ІГК був розроблений для оцінки потенціалу зростання
країн у середньостроковій та довгостроковій перспективі з огляду
на поточний рівень розвитку та з усвідомленням того факту, що кон-

основні новітні економічні ідеї щодо конкурентоспроможності й, з
урахуванням складності процесу економічного зростання, бере до
уваги зважене середнє значення великої кількості різних складників,
кожний з яких відображає один з аспектів конкурентоспроможності.
Складники згруповані у 12 складових конкурентоспроможності: 1)
інституції; 2) інфраструктура; 3)макроекономічне середовище; 4)
охорона здоров’я та початкова освіта; 5) вища освіта та професійна підготовка; 6) ефективність ринку товарів; 7)ефективність ринку
праці; 8) рівень розвитку фінансового ринку; 9)технологічна готовність; 10) розмір ринку; 11) рівень розвитку бізнесу; 12) інновації.
Україна вище 72-го місця у зазначеному рейтингу не піднімалася.
Причому найвищий рейтинг було досягнуто у 2008-2009рр., а найгірший результат – у 2010-2011рр.
Інтерес до ІГК в контексті досліджуваної проблематики виник
у зв’язку із тим, що при його визначенні здійснюється оцінка такої
складової, як «Інституції», за якою Україна посідає найгірше місце
впродовж усіх років його розрахунку.
Не випадково при розрахунку зазначеного інтегрального показника така складова як «Інституції» знаходиться на першому місці.
Адже згідно із методикою розрахунку ІГК інституціональне середовище – це база, у межах якої приватні підприємці, компанії та уряди
взаємодіють один з одним з метою отримання доходу та збагачення
економіки, таким чином суттєво впливаючи на конкурентоспроможність та економічне зростання.
Для регіонів нашої країни ІГК розраховується з 2008р., з якого
поступово відбувалося збільшення бази індексу. А саме: у 2008 році
індекс було розраховано лише для 12 регіонів країни, у 2009 – для
15, у 2010 – для 20, у 2011 – для всіх 27-ми регіонів (табл.1.7). Харак-

курентоспроможність – «це набір інституцій, політик і факторів,
які визначають рівень продуктивності країни». ІГК увібрав у себе

терно, що Закарпатська область з самого початку розрахунку була
представлена в зазначеному індексі. Рейтинг Закарпатської області

4,26
4,10
4,05
4,04
4,03
3,98
3,96
3,95
3,94
3,88
3,87
3,87
3,87
3,86
3,84
3,81
3,81
3,80
3,78
3,77
3,77
3,77
3,76
3,74
3,68
3,68
3,58
3,87
3,97
3,97
4,07

Бал
Регіон

Київ
Дніпропетровська
Харківська
Київська
Донецька
Запорізька
Севастополь
Одеська
Полтавська
Львівська
Миколаївська
Волинська
Луганська
Вінницька
Сумська
Черкаська
Рівненська
Закарпатська
Івано-Франківська
Хмельницька
Чернівецька
АР Крим
Житомирська
Тернопільська
Чернігівська
Кіровоградська
Херсонська
4,21
4,12
4,09
4,09
4,06
4,06
4,04
3,98
3,96
3,96
3,95
3,94
3,92
3,90
3,88
3,87
3,86
3,85
3,84
3,77
Київ
Дніпропетровська
Закарпатська
Львівська
АР Крим
Донецька
Харківська
Полтавська
Черкаська
Хмельницька
Запорізька
Одеська
Луганська
Херсонська
Волинська
Рівненська
Івано-Франківська
Сумська
Житомирська
Вінницька
4,17
4,16
4,11
4,09
4,04
4,02
3,97
3,90
3,84
3,80
3,77
3,76
3,69
3,62
3,45
Київ
Запорізька
Одеська
Дніпропетровська
Сумська
Донецька
Львівська
Полтавська
Хмельницька
Черкаська
Вінницька
Херсонська
Житомирська
АР Крим
Закарпатська

Бал
Бал

4,25
4,24
4,22
4,14
4,1
4,07
4,07
4,02
3,99
3,98
3,90
3,85

2010-2011 (27 регіонів)

2009-2010рр.
(20 регіонів)
Регіон
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бізнесу від організованої злочинності. Однак рівень прозорості прийняття законодавчих рішень оцінюється невисоко (17-е місце у 2010

2008-2009рр.
(15 регіонів)
Регіон
Бал

суттєво знизився у 2010-2011рр. порівняно з попереднім періодом.
І хоча в 2009-2010рр. в рейтингу не були представлені всі регіони
України, таке суттєве погіршення позицій нашої області відображає
ускладнення ринкового середовища, зниження рівня його привабливості як для зовнішніх, так і для внутрішніх інвесторів. Наш регіон
посів 18-е місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, зайнявши позицію між Рівненською та Івано-Франківською областями. Сукупний рейтинг конкурентоспроможності Закарпатської
області склав 3,80 бала, що нижче середнього значення індексу по
27 регіонах України (3,87 бала). Найкращі оцінки Закарпатська область отримала за «ефективність ринку товарів» (1-е місце серед 27
регіонів України), «охорону здоров’я і початкову освіту» (2-е місце)
та «інституції» (4-е місце). Поряд з цим область помітно відстає за
такими складовими як «вища освіта і професійна підготовка» (26-е
місце), «рівень розвитку фінансового ринку» (25-е місце), фактори
розвитку та інноваційного потенціалу (сукупне 24-е місце). Незважаючи на загальне 18-е місце, регіон отримав лідерство за складовою ефективності ринку товарів, значно покращивши свою позицію
порівняно з 2010 роком. Але першість серед регіонів України втрачається в порівнянні з оцінками інших країн у глобальному рейтингу, в якому бал Закарпатської області відповідає лише 92-му місцю.
Оцінка інституціонального середовища як країн світу, такі регіонів
в індексі здійснюється за 21 показником (табл.1.7). Як демонструють дані таблиці, Закарпатська область за чотири роки розрахунку
індексу двічі посідала перше місце, один раз була четвертою в оцінці складової «Інституції». Представники бізнесових кіл та експерти
пояснюють цей факт тим, що в області спостерігається достатньо
високий рівень захисту інтелектуальної власності, невеликі втрати

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

Таблиця 1.7. Індекс конкурентоспроможності регіонів України*

Частина 1

№ п/п
2008р.
(рей(12 регіонів)
Регіон
тинг)
1
Київ
2
Дніпропетровська
3
Закарпатська
4
Львівська
5
Хмельницька
6
Донецька
7
Сумська
8
Полтавська
9
АР Крим
10
Вінницька
11
Херсонська
12
Черкаська
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Україна (в сер. за регіонами)
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15

1.10 Ефективність правової системи у
врегулюванні суперечок

2,9

3
13

2,0

13

н/д н/д

3,3

13

2,4

н/д

Донецьк

Донецьк

Одеса

2,3 Запоріжжя

Житомир

Одеса

Житомир

Одеса

Донецьк

-

Житомир

Дніпропетровськ

Київ

Одеса

-

н/д

1

2

2

10

11

1

1

1

17

н/д

…

11

4

19

14

н/д

Крим

Харків

Волинь

Житомир

Суми

-

Харків

Житомир

Луганськ

Луганськ

Закарпаття

н/д

4,5

5,8

4,1

3,5

3,7

6,6

6,5

2,8

н/д

Закарпаття

Дніпропет-ровськ
Дніпропет-ровськ

Черкаси

Суми

Закарпаття

Закарпаття

Харків, Запоріжжя
6,9 Закарпаття

н/д

н/д

2,9

3,1

2,9

2,5

-

2,0

3,1

3,5

4,5

3,8

Кращий
регіон

…

2

5

н/д

23

3

2

9

9

3

3

3

2

9

18

16

9

21

16

6

1

4

Волинь

Кращий
регіон

Волинь

Вінниця

Волинь

Волинь

Чернівці

Полтава

Рівне

Чернівці

Чернівці

4,7

3,74

5,33

н/д

3,17

4,42

5,52

Хмельницький
н/д

Запоріжжя

н/д

Волинь

Вінниця

Волинь

6,60 Житомир
Чернігів
4,86

4,75

3,05

3,22

3,58

4,09

2,8

2,86

4,05

2,09

4,74 Закарпаття
Севасто3,10
поль
Волинь
3,56

3,84

Рейтинг / Бал
27

2011

*У 2008р. в Основних положеннях Звіту про конкурентоспроможність України 2008 не наведена розшифровка значень
усіх показників складової «Інституції» індексу регіональної конкурентоспроможності.
**Складено на основі даних [109-112]

1.19 Ефективність корпоративного керівництва
1.20 Захист інтересів міноритарних
акціонерів
1.21 Надійність захисту інвестора
(1-10, 10-кращий показник)

14

6,1

3

1.18 Рівень стандартів аудиту та звітності

6,2

7

1.13 Втрати бізнесу від загрози тероризму
1.14 Втрати бізнесу від злочинності та
насильства
1.15 Організована злочинність
1.16 Надійність роботи правоохоронних
органів

15

6,5

6

1.12 Прозорість політики держорганів

3,3

-

-

2,1

1,9

1.11 Ефективність правової системи в
оскаржуванні регуляторних актів

1.17 Корпоративна етика
(рівень відповідальності фірм)

-

8

14

3

2

1

Рейтинг Бал
/ 20

2010
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15

2,2

13

1.09 Тягар адміністративного регулювання

3,3

4

1.07 Фаворитизм у рішеннях чиновників
1.08 Марнотратство у бюджетних витратах

1,8 Запоріжжя

12

1.06 Незалежність судової системи

4,0 Закарпаття

1

1.05 Хабарі та неформальні платежі

2,2 Запоріжжя

Житомир

Донецьк

Запоріжжя

15

2,0

2,3

3

1.03 Нецільове використання бюджетних
коштів
1.04 Довіра громадськості до політиків

15

1.02 Охорона інтелектуальної власності

13

Кращий
регіон

2009
Рейтинг Бал
/ 15

13

РейКратинг Бал щий
/ 12
регіон
Закар1 3,6
паття

1.01 Права власності

Складова «Інституції»

Показник

2008*

Таблиця 1.8
Індекс конкурентоспроможності регіонів України за 2008-2011рр. (Закарпатська область, складова
«Інституції»)
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році), також відзначається висока корумпованість серед представників уряду (19-е місце у 2010 році, 18-е у 2011році).
Аналіз динаміки окремих показників та в цілому складової індексу регіональної конкурентоспроможності «Інституції»
для Закарпатської області за період їх розрахунку та визначення
(2008-2011рр.,табл.1.8), дає можливість зробити такі узагальнення.
Розвиток інституціонального середовища в Закарпатській області за досліджуваний період перебуває на досить високому рівні
(перше місця в рейтингу регіонів у 2008 та 2010рр., четверте – у
2011р.) порівняно з іншими регіонами країни (за винятком 2009
року, коли Закарпаття опинилося майже наприкінці рейтингу -13
місце з 15)
Закарпатський регіон опинився поміж лідерів за показниками
прав власності (1-е місце), тягаря адміністративного регулювання
(2-е місце), прозорості політики держорганів (3-є місце), рівня організованої злочинності (2-е місце), захисту інтересів міноритарних
акціонерів (2-е місце). В цілому практично на бал порівняно з 2010
роком зросли оцінки за групою показників ефективності роботи
влади
За окремими показниками спостерігається певна стабільність
(наприклад, нецільове використання бюджетних коштів, незалежність судової системи, організована злочинність), для більшості
ж інших показників характерна велика різниця (діапазон) значень
(наприклад, довіра громадськості до політиків, тягар адміністративного регулювання та інші), що, на нашу думку, свідчить як про
суб’єктивність оцінок, отриманих шляхом опитувань у процесі розрахунку цього індексу, так і про їхню недостатню достовірність.
Таким чином, можна говорити про загальну позитивну оцінку

ків звіту про конкурентоспроможність України та її регіонів (Фонд
«Ефективне Управління» разом зі Всесвітнім економічним форумом), отриманий рейтинг дозволяє не тільки визначити лідерів серед українських регіонів, але й виділити конкурентні переваги та
недоліки кожного з них. Цей звіт також надає можливість регіонам
отримати глибше розуміння причин, через які вони посідають те чи
інше місце в глобальній конкуренції. Однак, незважаючи на авторитетність, світове визнання, тривалість і чітку методику розрахунків
ІГК, яка взята за основу і для розрахунку рейтингу конкурентоспроможності регіонів, органи влади в Україні майже не беруть до уваги
ці результати, не враховують їх при прийнятті управлінських рішень
на регіональному рівні.

інституціональних перетворень в соціально-економічному житті
регіону порівняно з іншими областями країни. На думку розробни-

ті зазначено, що вирішення комплексу виділених проблем передбачалось здійснити шляхом виконання чотирьох основних страте-

1.5 Особливості формування стратегічних цілей та пріоритетів
розвитку економіки в стратегіях розвитку регіонів України
Фундаментальною основою для розробки документів регіонального розвитку є Конституція України, а також Закон України
«Про стимулювання розвитку регіонів» від 8 вересня 2005р [123].
Слід визнати, що саме з прийняттям цього закону було запроваджено стратегічне планування регіонального розвитку в Україні.
З цією метою було розроблено Державну стратегію регіонального
розвитку України на період до 2015 року, якою визначені ключові проблеми розвитку регіонів: 1) низька інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна активність в них; 2) нерозвинута виробнича та соціальна інфраструктура; 3) зростання регіональних
диспропорцій у сфері соціально-економічного розвитку регіонів;
4) слабкі міжрегіональні зв’язки; 5) нераціональне використання
людського потенціалу. Також у вказаному нормативному докумен-
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гічних завдань: підвищення конкурентоспроможності регіонів та
зміцнення їх ресурсного потенціалу; розвитку людських ресурсів;
розвитку міжрегіональної співпраці; створення інституціональних
умов для розвитку регіонів. Такі пріоритети були визнані домінуючими майже у всіх регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку до 2015 року (у період 2004-2007рр. більшість
областей України почали розробляти власні регіональні стратегії
соціально-економічного розвитку до 2015р.). Розробники брали за
основу Методичні рекомендації щодо формування регіональних
стратегій розвитку, розроблені ще у 2002р. Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України [124]. Регіональні
стратегії розвитку є стратегічними планами розвитку регіону, що
визначають цілі, завдання, пріоритети, напрям сталого економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на середньостроковий (4 - 6 років)
та довгостроковий (10 - 15 років) періоди. У регіональних стратегіях розвитку з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку
кожного регіону визначаються першочергові пріоритетні завдання
його розвитку, скоординовані дії центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямовані
на реалізацію визначених завдань, та критерії їх розв’язання [124].
Вказаними методичними рекомендаціями чітко визначено та регламентовано не лише порядок розроблення, розгляду та затвердження проектів регіональних стратегій розвитку, але й їх склад
і зміст.
Слід зазначити, що майже всі регіональні стратегії розвитку
розроблялись і затверджувались у докризовий період й орієнтува-

зростання та витратний підхід до використання наявного на місцях
ресурсного потенціалу. Фінансово-економічна криза 2008–2009 рр.
поставила як перед країною у цілому, так і перед регіонами низку важливих завдань, пов’язаних із необхідністю внесення коректив у процес стратегічного планування регіонального розвитку. У
кризовий та посткризовий період на перше місце виходить проблема визначення стратегічних пріоритетів і цілей розвитку регіону з
урахуванням потенціалу внутрішнього ринку, максимізації використання переваг міжрегіонального та міжнародного співробітництва
регіонів; пошук «точок зростання» на регіональному рівні та дієвих
інструментів їх розкриття та стимулювання. Зокрема, про це йдеться в аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень [125].
З урахуванням зазначеного, важливого значення набуває правильність і обґрунтованість вибору стратегічних цілей і пріоритетів розвитку економіки регіонів, їх відповідність соціально-економічному потенціалу та реальним можливостям. Для виявлення цих
відповідностей у процесі виконання теми було проаналізовано пріоритети та стратегічні цілі розвитку економічної сфери, сформульовані в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015
року, а також у стратегіях розвитку регіонів країни.
У Методичних рекомендаціях щодо формування регіональних
стратегій розвитку зазначено, що «…виходячи з принципу реалістичності, кількість стратегічних цілей не повинна перевищувати
п’яти. Стратегічні цілі розвитку регіону послідовно в порядку зменшення їх пріоритетності співставляються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: ресурсними, інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-економічними

лись на зростаючий попит на світових ринках на сировину та напівфабрикати, екстенсивний характер регіонального економічного

тощо. Це має дозволити відібрати стратегічні цілі, які можуть бути
реалізовані в середньостроковій перспективі». [124]. Проведений
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аналіз показав, що зміст і структура стратегій регіонального розвитку, не зважаючи на єдині методичні рекомендації щодо їх розробки, не є ідентичними. Автори цих документів у різних регіонах
країни застосовували різні підходи, в тому числі і щодо вибору та
формулювання стратегічних цілей, які в деяких стратегіях названі
пріоритетами розвитку, стратегічними напрямами, інтегральними
стратегічними цілями, стратегічними завданнями і т. ін.
У Державній стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року визначено чотири групи стратегічних завдань, у межах
яких виділено пріоритетні напрями, а також сформульовано пріоритетні напрямки розвитку у розрізі регіонів країни [126] (табл.1.9).
Розгляд регіональних стратегічних документів засвідчив, що далеко
не завжди стратегічні завдання економічного розвитку, задекларовані у регіональних стратегіях, збігаються з аналогічними завданнями, передбаченими у Державній стратегії регіонального розвитку.
У Стратегії економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим на 2011-2020 роки виділено 8 інтегральних стратегічних цілей та напрями стратегії соціально-економічного розвитку.
Стратегічні пріоритети і задачі виділено в кожному напрямі стратегії соціально-економічного розвитку. У Стратегії економічного
та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року
виділено сім пріоритетів, кожен з яких поділений щонайменше на
10 операційних цілей. У Стратегії економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005-2015 роки визначено генеральну
і 4 стратегічних цілі розвитку області, розроблено 50 оперативних завдань. У Комплексній стратегії розвитку Дніпропетровської
області на період до 2015 року виділено стратегічне бачення, три
стратегічні цілі, 17 операційних цілей, підцілі і завдання. У Стра-

ми. Цей перелік прикладів можна продовжувати, однак висновок є
таким, що в кожному з регіональних стратегічних документів було
застосовано понятійно-термінологічний апарат, в який закладено
різний зміст і значення, що робить стратегії важко співставимими
та непорівнюваними.
З метою виявлення особливостей щодо сутності сформованих у
регіональних стратегіях розвитку стратегічних цілей і їх економічного змісту, нами було проведено таке групування регіонів країни
в залежності від вибраних стратегічних цілей, що містяться в регіональних стратегіях розвитку, а також у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року (табл.1.9).
Як свідчить узагальнення, проведене в таблиці 1.9, найбільша
увага в стратегіях розвитку регіонів приділена підвищенню конкурентоспроможності регіонів та зміцненню їх ресурсного потенціалу.
Зокрема, мова йде про розвиток високоефективного виробничого,
індустріального комплексу, який повинен базуватись на інноваціях.
Одинадцять регіонів країни декларують необхідність розвитку високопродуктивного агропромислового комплексу, ефективного підприємництва в аграрному секторі. Дванадцять регіонів країни позиціонують себе як туристичні та рекреаційні центри, навіть такі, в яких
спостерігається значне антропогенне та техногенне навантаження
на навколишнє середовище та екологічна ситуація не найкраща (наприклад, Запорізька область). Актуальним є виділення стратегічної
цілі «Реалізація нової енергетичної стратегії» у єдиній стратегії регіонального розвитку - стратегії Вінницької області. Друге місце
посідає блок «Розвиток людських ресурсів», в якому представлено
двадцять регіонів країни. Про необхідність розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва зазначено в стратегіях де-

тегії розвитку Закарпатської області на період до 2015р. виділено
5 стратегічних цілей, що деталізуються 24-ма операційними ціля-

сяти областей, головним чином прикордонних.
Як негативну ознаку слід виділити те, що лише десять регіонів

Житомирська, Черкаська, Чернівецька, Луганська

Житомирська, Запорізька, Львівська,
Херсонська
Розвиток високотехнологічного наукоємного виробництва

АР Крим
Інтенсивна модель економічного зростання
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Розбудова та модернізація виробничої і соціальної
інфраструктури, інженерної та транспортної інфраструктури


розвитку регіону. Методика SWOT - аналізу також знайшла тут застосування [127].

Розвиток інноваційного потенціалу, інноваційної моВінницька, Волинська, Донецька,
делі розвитку, сталого економічного розвитку (інно- Житомирська, Луганська, Львівська,
ваційної економіки), формування високоефективного
Одеська, Чернігівська, Одеська,
Підвищення конкурентоспроможності інноваційно-виробничого комплексу, індустріального Харківська, Запорізька, Хмельницька,
регіонів та зміцнення їх ресурсного
комплексу
Рівненська, Суми
потенціалу.
Реалізація нової енергетичної стратегії
Вінницька
Пріоритетний напрям - реструктуриАР Крим, Волинська, Закарпатська,
зація економічної бази окремих регіоПідвищення конкуЗапорізька, Львівська, Рівненська,
нів і створення умов для диверсифіка- Розвиток регіону як туристичного та рекреаційного
рентоспроможності
Тернопільська, Черкаська, Черніцентру
ції на новій технологічній основі.
регіонів та зміцненвецька, Чернігівська, Херсонська,
Пріоритетний напрям - розбудова
ня їх ресурсного
Хмельницька
та модернізація інфраструктури, що
потенціалу
Реструктуризація та диверсифікація промислового
сприятиме підвищенню інвестиційної
Житомирська, Луганська, Сумська
виробництва, економіки регіону
привабливості регіонів.
Область – центр міжнародних комунікацій
Одеська

країни у своїх стратегіях напряму (Полтавська область) чи опосередковано (Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Луганська,
Львівська, Чернігівська, Хмельницька, Рівненська) виділили стратегічну мету «Створення інституціональних умов розвитку регіонів».
На нашу думку, це говорить про недостатній рівень розуміння, зокрема владними структурами на місцях, проблеми інституціонального забезпечення, його ролі в соціально-економічному зростанні та
підвищенні конкурентоспроможності регіональної економіки.
У Методичних рекомендаціях щодо формування регіональних
стратегій розвитку зазначено, що характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону, розроблення
стратегічного плану розвитку здійснюється на основі діагнозу стартових умов регіонального розвитку шляхом SWOT аналізу.
Саме цей метод і було використано при розробці практично
всіх регіональних стратегій, при обґрунтуванні цілей і напрямів
розвитку регіонів. Разом з тим окремі стратегічні документи ґрунтуються на ширших наукових засадах. Так, наприклад, у Стратегії
сталого розвитку Харківської області до 2020р. виділено окремий
розділ «Наукове обґрунтування розробки та реалізації Стратегії
сталого розвитку регіону». У відповідності із ним Стратегія сталого розвитку регіону має наукове обґрунтування, що базується
на таких концепціях і теоріях: концепції сталого розвитку; концепції економічної безпеки; теорії кластеризації економіки; просторово-територіальній теорії «центр-периферія»; теорії конвергентно-дивергентного розвитку територій; теорії вибору сценаріїв
розвитку; теорії системної динаміки. Також у цьому розділі викладено методичні підходи, інструментарій дослідження, методика
визначення пріоритетності вирішення проблем компонент сталого
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Узгодженість
регіональних
завдань стратеСтратегічні завдання державної поліСтратегічні цілі (напрями), що містяться в регіональ- Регіони країни, в стратегіях яких такі гічним завданням
тики регіонального розвитку України
них стратегіях розвитку**
стратегічні цілі (напрями) виділено державної політики
до 2015 року
регіонального
розвитку України
до 2015 року
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Таблиця 1.9.
Узагальнення стратегічних цілей (напрямів) регіонального розвитку*
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Херсонська

Чернівецька, Луганська

Розвиток житлово – комунального господарства, водопостачання, протипаводковий захист

Створення інституціональних умов для розвитку регіонів

Розвиток міжрегіонально-го співробітництва

Розвиток людських
ресурсів

Інші стратегічні
завдання, не передбачені ДержавДонецька, Луганська, Рівненська, ною політикою
Раціональне використання природних ресурсів
Хмельницька, Сумська
регіонального
розвитку України
Трансформація доходів у капітал і залучення
до 2015 року
Донецька
інвестицій в економіку області
Тернопільська, Чернігівська

Регіон чистого природного середовища, високорозвиненої культури

Житомирська

АР Крим

Полтавська

Вінницька, Волинська, Донецька,
Житомирська, Луганська, Львівська, Чернігівська, Хмельницька,
Рівненська

Чернігівська, Сумська

Модернізація статусу регіону в міжнародному розАР Крим, Волинська, Житомирська,
поділі праці, розвиток транскордонного співробітЗакарпатська, Львівська, Чернівецьництва, розвиток міжрегіонального співробітництва,
ка, Кіровоградська, Миколаївська,
євро регіональної співпраці, використання потенціалу
Полтавська, Сумська
міжрегіональної кооперації

Науково-освітній комплекс та інновації

Розвиток людини та підвищення соціальних станВолинська, Дніпропетровська,
дартів життя і доходів населення, покращання умов
Одеська, Закарпатська, Рівненська,
життєдіяльності населення, підвищення якості життя
Чернігівська, Хмельницька, Харківнаселення; регіон сталого соціального розвитку (висоська, Сумська
кої якості життя населення)
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Створення конкурентних переваг у зовнішній торгівСтворення інституціональних умов
лі, нарощування експортного потенціалу
для розвитку регіонів.
Пріоритетний напрям - розширення
Сталий економічний розвиток і колективне підприємфінансово-економічних можливостей
ництво, підтримка малого та середнього підприємнитериторіальних громад.
цтва. Розвиток ринкового середовища
Пріоритетний напрям -реформування
адміністративно-територіального
Створення інституційних умов регіонального розустрою.
витку
Пріоритетний напрям - узгодження
Однаковий доступ населення до бюджетних
діяльності центральних і
послуг
місцевих органів виконавчої влади
Подолання
наслідків
Чорнобильської катата органів місцевого самоврядування
строфи
щодо розвитку регіонів.



Донецька, Вінницька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська,
Львівська, Миколаївська, Полтавська,
Чернігівська, Тернопільська

Черкаська

Волинська

Волинська, Тернопільська, Чернігівська, Рівненська, Сумська

Чернівецька

Полтавська, Закарпатська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська

Черкаська, Вінницька, Волинська,
Житомирська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська, Хмельницька,
Чернівецька, Рівненська, Сумська

Розвиток високопродуктивного агропромислового
комплексу, ефективне підприємництво в аграрному
секторі
Підвищення конкурентоспроможності регіону, його
Розвиток людських ресурсів.
Пріоритетний напрям - забезпечення економіки, зміцнення ресурсного потенціалу, формування життєздатної економіки
високих стандартів навчання, доступного для працівників протягом усього Технологічне оновлення харчової, легкої і деревооперіоду їх виробничої діяльності.
бробної промисловості
Пріоритетний напрям - активізація
співпраці у сфері освіти і науки.
Інвестиційно привабливий регіон з конкурентною
Пріоритетний напрям - забезпечення
економікою, інвестиційно привабливе середовище
повної зайнятості працездатного
населення.
Розвиток міжрегіонального співроРозширення внутрішнього ринку
бітництва.
Пріоритетний напрям - розширенРеструктуризація хімічної промисловості
ня міжрегіональної економічної
взаємодії.
Пріоритетний напрям - розвиток
Розвиток людських ресурсів, людського потенціалу,
транскордонного, у тому числі європродуктивна зайнятість населення, ефективна система
регіонального співробітництва.
надання соціальних послуг

Житомирська, Черкаська

Розвиток машинобудівної промисловості, високотехнологічного машинобудування
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*Складено на основі опрацювання Стратегій розвитку регіонів України до 2015р. (2020р.).
**Відображені в таблиці стратегічні цілі вибрані із стратегій розвитку регіонів України та переформульовані з урахуванням їх змісту з метою співставлення та порівняння.
*** У таблиці жодною стратегічною ціллю чи завданням не представлена Київська область, оскільки Стратегія соціально-економічного розвитку області не представлена на інтернет-сторінці Київської ОДА чи Обласної Ради.

АР Крим, Волинська, ДніЕкологічна та техногенна безпека, протипавод- пропетровська, Закарпатська,
ковий захист, просторова гармонія та охорона Запорізька, Івано-Франківська,
довкілля
Львівська, Рівненська, Чернівецька, Луганська, Сумська
Сприяння розвитку банківського, фондового та
Рівненська
страхового ринків
Стійкий розвиток економіки
Івано-Франківська
Регіон сталого екологічного розвитку (прироХарківська
дозберігаючої економіки)
Створення умов для регіонального розвитку
Кіровоградська
Удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст і селищ міського типу, вирівнювання
Луганська, Хмельницька, АР
соціально-економічного розвитку територій
Крим
та комплексний розвиток населених пунктів,
збалансований просторовий розвиток
Забезпечення соціальної консолідації та міжнаАР Крим
ціональної згоди
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Висновки фахівців Інституту стратегічних досліджень, проведений порівняльний аналіз стратегій розвитку регіонів України, а також
власні спостереження та експертні оцінки автора на основі ознайомлення з практикою розробки стратегій розвитку регіонів дали можливість виділити такі особливості та проблеми цього процесу:
1) відсутність упродовж тривалого часу у деяких регіонах затверджених стратегій розвитку до 2015 року (так, на кінець 2010р.
Дніпропетровська та Харківська області не мали розроблених стратегій) [128; С.10-11];
2) розробниками регіональних стратегій стали органи влади
на місцях (Головні управління економіки відповідних ОДА), наукові
установи, в тому числі із структури НАН України;
3) за складом і структурою регіональні стратегії суттєво відрізняються, в тому числі в частині формулювання стратегічних цілей, завдань, напрямів, пріоритетів, які часто ототожнюються, що
ускладнює проведення порівняльного аналізу розроблених документів. Лише в окремих стратегіях було дотримано рекомендованої
нормативними документами структури;
4) надмірна формалізація процедур розробки і затвердження
стратегій. Шаблонне використання розробниками стратегій відповідних Методичних рекомендацій Міністерства економіки України
хоча й спрощувало проходження бюрократичних процедур та підвищувало шанси регіону на позитивне вирішення питання про укладання Угоди, але при цьому поза увагою залишалась значна частина
важливих проблем місцевого розвитку території [128; С.10-11];
5) декларативний характер більшості стратегій розвитку регіонів. Часто він є далеким від реальних потреб місцевого розвитку
та можливостей його ресурсного забезпечення [128; С.10-11]. Це ж
стосується багатьох сформульованих пріоритетів, цілей та напрямів
розвитку регіонів, які є занадто узагальненими та необґрунтовани-
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ми, або ж навпаки – занадто конкретизованими, що не повинно бути
притаманно для таких документів, як стратегії розвитку.
6) більшість стратегій містить цілий ряд положень і пропозицій, що за змістом швидше повинні бути відображені не в стратегіях розвитку, а в програмах чи коротко-, середньострокових планах
розвитку;
7) практично єдиним інструментом наукового обґрунтування
визначених стратегічних цілей і пріоритетів економічного розвитку,
використаним під час розробки стратегій, став SWOT - аналіз.
Таким чином, проведений аналіз регіональних стратегій розвитку у частині формування стратегічних цілей і пріоритетів показав, що існує потреба у коригуванні й уточненні цих цілей регіонів,
у більш серйозному їх обґрунтуванні. Стратегії, розроблені в пізніші стороки (у 2010-2011рр.), наприклад, Харківської, Дніпропетровської областей, АР Крим, на думку автора, є більш виваженими
та обґрунтованими. Крім того, автори цих документів мали змогу
врахувати вплив кризи на соціально-економічні процеси у відповідних регіонах і відобразити їх у своїх стратегічних документах. У подальших дослідженнях доцільно відслідковувати реалізацію цілей
соціально-економічного розвитку регіонів, а також працювати над
удосконаленням підходів до стратегічного планування на регіональному рівні.

Теоретичні засади формування стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

135

1.6 Формування методології обґрунтування стратегічних
пріоритетів економічного розвитку регіону
На сучасному науковому тлі спостерігається розвиток поняття
методології. Зокрема Є. Семенюк [129] пише, що «останнім часом
відбулося своєрідне розщеплення значення самого поняття методології на два основних аспекти ... до загальноприйнятого колись
суто гносеологічного змісту поняття (як вчення про методи) додався, умовно кажучи, онтологічний аспект - пізнання певної наукової
реальності як такої». На підставі цього можна стверджувати, що:
• в онтологічному розумінні - це система методологічних
принципів, прийомів, способів, засобів, методів та методик наукового пізнання, яка використовується для отримання даних у ході дослідження виділеного об’єкта (предмета);
• у гносеологічному розумінні - це наука про методологічні
принципи, прийоми, способи, засоби, методи та методики наукового
пізнання.
Для цілей даного дослідження використовуємо онтологічний
зміст описаного поняття. Таким чином, методологія формування
стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону – це система методів та підходів, що ґрунтуються на засадах стратегічного
аналізу, який передбачає виконання відповідних кроків, що в результаті дають окреслення стратегічних пріоритетів. Етапи стратегічного аналізу та асоційовані з ними методи для цілей даного дослідження представлені у табл.1.10. Вони уособили цілий ряд теоретичних
досліджень, здійснених багатьма авторами, зокрема [130], [131],
[132], [133], [134].
На першому етапі здійснюється експертне опитування з метою
виявлення бачення основних фахових груп (органи влади та бізнес)
щодо очікуваних цілей економічного розвитку регіону.
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Табл.1.10.
Методи,
стратегічних пріоритетів
Етапи

пропоновані
Методи

для

обґрунтування

Критеріальна вимога
управлінської практики

1) Формування очіку- Теоретичний аналіз напря- Формування очікуваних
ваних цілей економіч- мів та обґрунтування мето- цілей на основі опитуванного розвитку регіону дів економічного розвитку.
ня ключових сторін
Кращий досвід. Експертне
опитування. Дерево цілей.
2) Стратегічна багаSWOT-аналіз.
(1) доступні джерела
токритеріальна діаДинамічні ряди.
інформації,
гностика (можливості Структурний аналіз. Ма- (2) простота або відносна
та загрози зовнішньо- тричний аналіз. Кореляція. нескладність виконання
го середовища; сильні Оцінка ризиків. Математа викладу результатів,
та слабкі сторони
тична статистика
(3) врахування кризових
внутрішнього середовпливів у вигляді оцінки
вища), тенденції змін,
ризиків
структурні зрушення,
(4) можливість загальної
оцінка забезпечення
інтерпретації та розумінрозвитку
ня результатів
3) Визначення і про- Портфельне обґрунтуван- (1) відповідність очікувагнозування стратегічня. Регресійне
ним цілям, комплексність,
них пріоритетів.
моделювання. Прогно- (2) простота або відносна
зування. Оптимізація на
нескладність виконання
основі опуклих функцій.
та викладу результатів
(3) врахування кризових
впливів у вигляді прогнозування ризиків
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Продовження табл. 1.6
4) Формування наДинамічні ряди
(1) формування очікупрямів забезпечення
Структурний аналіз
ваних цілей на основі
розвитку пріоритетів
Кореляція
факторної оцінки
економіки в регіоні Регресійне моделювання.
(2) врахування галузелюдськими ресурвих чинників впливу на
сами
найману працю
(3) доступність джерел
інформації та легкість
отримання результатів по
запропонованих моделях
на основі комп’ютерної
техніки
5) Формування
Динамічні ряди. Структур- Потреба прогнозування
інвестиційного заний аналіз. Кореляція.
інвестиційного забезпебезпечення розвитку Регресійне моделювання.
чення у розрізі пріорипріоритетів економіки
тетів
в регіоні.
6) Формування
Історично-еволюційний
Необхідність виявлення
напрямів інституційметод.
регіональних чинників
ного забезпечення
Інституційний аналіз.
впливу на забезпечення
розвитку пріоритетів Метод індукції та дедукції. інституціонального сереекономіки в регіоні.
Краща практика
довища
Експертне опитування
Джерело: розроблено автором

Цілі, визначені ключовими сторонами, впливають на ініціацію
їх виконання. Саме тому важливою є ідентифікація стейкхолдерами
бажаних результатів розвитку, їх порівняння та узагальнення.
Другий етап охоплює два важливих складники – зовнішній
та внутрішній аналіз. Зовнішній аналіз у першу чергу включає інституційний аналіз, місце регіону в Україні, макрорегіоні, оцінку
впливу міжрегіональних факторів на розвиток економіки. Цей вид
аналізу дозволяє виявити зовнішні можливості розвитку економіки (зокрема, експорт, іноземні інвестиції, а також загрози, напри-

Рис. 1.8 Канонічна модель обґрунтування пріоритетів економічного розвитку регіону

Дерево зв’язків
Види
діяльності

Чинники

Відбір пріоритетів

Структура

Забезпечення

Розвиток ЛР

Прогнозування кількості
найманих
працівників

Інвестиційне
забезпечення
Інституц.організаційне
середовище
Інструменти

Прогнозування

Параметри
впливу
Тенденції
Цілі

Інституційно‐
організаційне
забезпечення
Забезпечення
людськими
ресурсами
Обґрунтування
пріоритетів.

Багато‐
критеріальна
діагностика

Очікувані
цілі

Регресійне
моделювання
Оптимізація
Стратегічний

Кореляція

Регресія
SWOT- аналіз
оцінка

Структурний аналіз

Кореляція

Динамічні ряди

Структура
Емпірична

Динамічні ряди

Динамічні ряди
Структура
Кореляція
Регресійне
моделювання
Еволюційний
метод
Краща практика
Матричний аналіз

Емпірична оцінка
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Джерело:
розроблено
автором модель обґрунтування пріоритетів економічного розвитку регіону
Рис.
1.8 Канонічна
Джерело: розроблено автором

результатів застосовується прогнозування за допомогою опуклих
оптимізованих функцій з комбінуванням трендових та регресійних

Стратегічний аналіз

клад, ризики енергозабезпечення, втрата імпортопостачальників
чи порівняльно невигідна цінова політика).
Виявлення сильних та слабких сторін внутрішнього середовища здійснюється на основі аналізу динаміки, позицій різних видів
економічної діяльності у структурі економіки регіону, оцінки тенденцій.
Узагальнена канонічна модель обґрунтування пріоритетів
економічного розвитку регіону представлена на рис.1.8 Серед основних її інструментів використано матричний аналіз на основі
портфельного виокремлення лідерських позицій тих чи інших видів
діяльності.
Цей вид аналізу дозволяє сформувати функціональні групи серед видів економічної діяльності в регіоні з різним рівнем
пріоритетності та лідерства. Застосування матричного аналізу
також демонструє співвідношення між групами та їх можливу
взаємодію.
Потрібно зауважити, що матриці аналізу портфеля не є інструментом ухвалення рішення, вони показують стан портфеля, що повинен враховуватися керівництвом при прийнятті рішень.
Важливим є аналіз забезпечуючих складників розвитку: людських ресурсів, інвестицій та інституцій, у цьому контексті доцільною є побудова кореляційних залежностей між очікуваними результатами та елементами забезпечення регіонального економічного
розвитку.
Виявлені зв’язки є основою для наступного економетричного
моделювання. Отримані результати дають можливість завершити
матричний аналіз та отримати обґрунтовані стратегічні пріоритетні
напрями економічного розвитку регіону. Для одержання кількісних
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рівнянь за критерієм мінімального відхилення результатів, отриманих за допомогою використовуваних методів, від фактичних щорічних даних.
Останні три етапи стосуються формування напрямів забезпечення розвитку пріоритетів економіки в регіоні людськими ресурсами, інвестиціями та вдосконаленням інституційного середовища.
Основними методами, які використовуються цих етапах, є динамічні ряди, структурний аналіз, кореляція, регресійне моделювання.
Формування напрямів вдосконалення інституційного середовища базується на якісному аналізі інституційного середовища, історично-еволюційному підході.

Частина 2
ЕМПІРИЧНЕ БАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
(на прикладі Закарпатської області)
Методологія дослідження. Дослідження базувалося на опитуванні
фокусних груп керівників відділів економіки органів влади 13 районів та
5 міст Закарпатської області, 72 підприємств області, загальна вибірка
склала 132 респонденти. Таким чином, було охоплено всі адміністративні
райони області та міста обласного підпорядкування, тобто вибірка
характеризується як тотальна в адміністративному розрізі.
Підбір підприємств для опитування відбувався за критерієм
важливості, тобто пріоритетності для району. Дослідження
виконувалося у два кроки: (1) через попередню розсилку підготовленої
анкети з метою надання респондентам можливості ознайомитися з
нею та підготувати додаткові питання у випадку необхідності, (2) через
прямі інтерв’ю у фокусній групі. Оцінка результатів здійснювалася
на основі найбільшої ваги отриманих відповідей за першими трьома
вказаними пріоритетами у розглядуваних питаннях.
Загальна схема дослідження з метою обґрунтування
стратегічних пріоритетів економічного розвитку гірських територій
Закарпаття, охопила такі етапи:
1) виявлення стратегічних цілей, тобто бажаних результатів
діяльності економіки території,
2) оцінка переваг щодо інструментів досягнення бажаних результатів,
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3) виявлення можливих ризиків (перешкод) досягнення
визначених цілей,
4) оцінка інституційного забезпечення.
2.1 Емпіричні характеристики основних
напрямів стратегічного економічного розвитку регіону:
опитування бізнесу та влади
2.1

Емпіричні характеристики основних напрямів стратегічного
Стратегічні
цілірегіону:
(бажані
результати)
економічного
розвитку
опитування
бізнесу та влади

діяльності
економіки
території
Стратегічні
цілі (бажані
результати) діяльності
економіки
територіїузагальнення отриманих результатів дослідження
На основі
На основі узагальнення отриманих результатів дослідження можна
можна стверджувати,
що бажаними цілями економічної діяльності
стверджувати, що бажаними цілями економічної діяльності (рис.2.1 і рис.В1
(рис.2.1 і рис.В1
Додатку В), як по області у цілому, так і в гірських
Додатку В), як по області у цілому, так і в гірських громадах, для органів
громадах,влади
для органів
влади
першу
чергу
є валовий
випуск
у першу чергу
є у
валовий
випуск
продукції,
висока
оплатапродукції,
праці,
підвищення
зайнятості,
а
для
бізнесу
висока
оплата
праці,
додана
висока оплата праці, підвищення зайнятості, а для бізнесу - висока
вартість, створення високотехнологічних робочих місць, валовий випуск
оплата праці, додана вартість, створення високотехнологічних
продукції.
робочих місць, валовий випуск продукції.

підвищення рівня екологічності
економіки

підвищення надходжень у регіональні та
місцеві бюджети

високий валовий випуск продукції (1)
20,00
18,00
висока валова додана вартість (4)
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
висока оплата праці (2)
6,00
4,00
Бізнес: по області
2,00
Органи влади: по
0,00
області
Середня оцінка по
області

вирівнювання територіального розвитку

високі доходи населення

створення високотехнологічних
робочих місць

вирівнювання доходів населення
підвищення зайнятості (3)

Рис.2.1 Пріоритетність цілей економічного розвитку територій в результатах

Рис.2.1 Пріоритетність
цілей
економічного
розвитку
у результатах
опитування бізнесу
та органів
влади районів
та міст територій
Закарпаття, 2011
р. (на
основі частки (%) відповідей респондентів)
опитування
бізнесу
та
органів
влади
районів
та
міст
Закарпаття,
2011
р. (на
Джерело: розроблено автором
Привертають
увагу
найбільші
розбіжності
в
оцінках
бізнесу
і
влади,
які
основі частки (%) відповідей респондентів)
стосувалися автором
потреби збільшення надходжень у регіональні та місцеві
Джерело: розроблено
бюджети (набагато важливіша мета для влади порівняно з бізнесом) та
створення високотехнологічних робочих місць (набагато важливіша мета для
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Привертають увагу найбільші розбіжності в оцінках бізнесу
і влади, які стосувалися потреби збільшення надходжень у
регіональні та місцеві бюджети (набагато важливіша мета для
влади порівняно з бізнесом) та створення високотехнологічних
робочих місць (набагато важливіша мета для бізнесу порівняно з
владою). Разом з тим респонденти гірських районів (представники
органів влади) акцентували на важливості збільшення надходжень
у регіональні та місцеві бюджети, а представники бізнесу - на
підвищенні зайнятості.
Відповіді класифікувалися як пріоритетні на основі
відбору перших трьох (у випадку рівності частки у відповідях
– на основі перших чотирьох) найбільших часток відповідей
респондентів. Межі відсотків за пріоритетними відповідями
склали 14-19% до отриманих сукупних відповідей за заданими
питаннями (табл. В1 Додатку В). Крім того, на основі аналізу
результатів опитування можна стверджувати, що для органів
влади гірських територій такі цілі, як підвищення зайнятості,
підвищення надходжень у місцеві та обласні бюджети
мають ранг пріоритетності на два порядки вищий порівняно
до області, а вирівнювання територіального розвитку,
підвищення високотехнологічності та екологічності економіки,
вирівнювання доходів та валова додана вартість – відповідно
на один порядок. Бізнес був одностайним у прагненні високої
оплати праці (зауважимо, навіть при тому, що це їх видатки).
Серед інших питань до респондентів в гірській місцевості,
виявилося, що важливими для них є формування високої
доданої вартості, створення високотехнологічних робочих
місць, загальне вирівнювання територіального розвитку
(очевидно, важливими є питання інфраструктури), підвищення
рівня екологічності економіки.
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На основі сукупних даних опитування були також сформовані
середні ранги пріоритетних цілей (рис.2.1), до них зокрема
відносяться (1) високий валовий випуск продукції, (2) висока оплата
праці, (3) підвищення зайнятості, (4) висока валова додана вартість,
(5) високі доходи населення та (6) створення високотехнологічних
робочих місць.
Ефективні шляхи (інструменти) економічного розвитку
регіону
Наступним етапом дослідження було виявлення бачення
респондентами залучених груп ефективних шляхів (інструментів)
економічного розвитку їх територій (рис.2.2 та рис.В2 Додатку
В). Принцип побудови діаграми і розміщення пріоритетних
інструментів такий самий, як і на рис.2.1.
підвищення рівня високотехнологічності
економіки (2)
життєздатне інституційне середовище у
цілому

25,00
20,00

підвищення рівня ресурсозбереження в
економічній діяльності

15,00
розвиток МСБ

10,00

підвищення рівня енергозбереження в
економічній діяльності (4)

5,00

Органи влади: по області
Бізнес: по області
Середня оцінка по області

0,00

розвиток високої кваліфікації людських
ресурсів

підвищення інноваційності економіки (3)

розвиток транскордонного співробітництва

розвиток експорту

підвищення якості продукції за міжнародними
стандартами
підвищення притоку інвестицій (1)

Рис.2.2 Розподіл відповідей за пріоритетністю інструментів економічного розвитку територій в результатах опитування бізнесу і органів влади
районів та міст Закарпаття, 2011 р.
Джерело: розроблено автором

Зокрема,
отримані
результати
дають
можливість
стверджувати,
що
бачення
очікуваних
інструментів
економічного розвитку територій у представників влади
області у цілому та в гірських районах і містах Закарпаття, так
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само, як і цілі, співпадає за першими трьома пріоритетами і
насамперед охоплює такі напрями: пожвавлення інвестиційного
процесу, підвищення високотехнологічності та інноваційності
економіки. Респонденти суб’єктів господарювання гірських
територій віддають у першу чергу перевагу таким шляхам
розвитку економіки, як підвищення рівня високотехнологічності
економіки,
ресурсота
енергозбереження,
ефективна
інвестиційна діяльність, а також виробництво якісної продукції
за міжнародними стандартами, сприяння експорту (рис. В2 та
табл.В3 і В4 Додатку В).
Для бізнесу області у цілому бажанішими є такі
інструменти, як збільшення притоку інвестицій, підвищення
високотехнологічності та інноваційності економіки, потім
розвиток високої кваліфікації людських ресурсів, виробництво
якісної продукції за міжнародними стандартами та підвищення
ресурсозбереження. Досить неочікувано питання щодо розвитку
людських ресурсів не виявилися пріоритетом для органів влади,
а забезпечення життєздатного інституційного середовища не
визначено пріоритетним інструментом ні органами влади, ні
бізнесом. Зокрема, дані емпіричного дослідження показують,
що, на думку респондентів, більший внесок в економічний
розвиток їх територій здійснюють інвестиційні вкладення,
ніж інституційне вдосконалення (перевищення в оцінках – на
рівні 4-6 разів) та технологічне оновлення (перевищення в
оцінках – на рівні 3-4 рази). Разом з тим, порівняно до бізнесу
органи влади вищий вплив на економічний розвиток вбачають
у підвищенні рівня енергозбереження в економічній діяльності.
Підвищення рівня ресурсозбереження в економічній
діяльності, підвищення якості продукції за міжнародними
стандартами, розвитку людських ресурсів мають більші
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переваги у баченні представників бізнесу, ніж органів
влади, а розвиток малого і середнього бізнес, розвиток
транскордонного співробітництва – більш важливі для органів
влади. Отримані результати, крім того, свідчать, що бачення
представників бізнесу гірських та передгірних районів
щодо можливостей приваблення інвестицій та підвищення
інноваційності економіки є більш песимістичними відносно
бачення представників влади та бізнесу по області у цілому, але
більш оптимістичні відносно розвитку експорту, підвищення
ресурсозбереження як факторів економічного розвитку
(рис.2.2, табл. В2 і рис.В2, В3 Додатку В).
На основі отриманих даних було вироблене усереднене бачення
бізнесу та органів влади у цілому по області щодо пріоритетних
шляхів розвитку: (1) приток інвестицій, (2) підвищення рівня
високотехнологічності економіки, (3) підвищення інноваційності
економіки та (4) підвищення рівня ресурсозбереження в економічній
діяльності.
Для гірських територій пріоритети щодо шляхів
економічного розвитку у цілому визначені, як: (1) підвищення
рівня високотехнологічності економіки, (2) підвищення рівня
ресурсозбереження в економічній діяльності, (3) підвищення
рівня енергозбереження в економічній діяльності, підвищення
якості продукції за міжнародними стандартами, (4) розвиток
експорту.
Пріоритетні види діяльності
Наступним етапом дослідження було визначення тих видів
діяльності, які уособлені у баченні респондентів з найкращим
внеском у досягнення пріоритетних цілей (рис. 2.3 та табл. В5
Додатку В).
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0
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7
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0
Оброблення
деревини та
виробництво
виробів з
деревини, крім
меблів

Виробництво
тютюнових
виробів

0
6
0
6
0

Діяльність готелів Машинобудування
та ресторанів

Високий валовий випуск продукції (1)

Висока оплата праці (2)

Підвищення зайнятості (3)

Висока валова додана вартість (4)

Високі доходи населення (5)

Створення високотехнологічних робочих місць (6)

7
0
9
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Торгівля; ремонт
автомобілів,
побутових виробів
та предметів
особистого вжитку

Підвищення надходжень у регіональні та місцеві бюджети (7)

Рис.2.3. Розподіл відповідей респондентів щодо внеску видів діяльності
у досягнення визначених цілей економічного розвитку в Закарпатській
області, 2011 р.
Джерело: розроблено автором

Отримані результати яскраво ілюструють сприйняття
респондентами ролі показаних видів діяльності. За загальними
оцінками лідирує діяльність готелів та ресторанів, від якої, в свою
чергу, очікується найбільший внесок у регіональні та місцеві
бюджети та підвищення зайнятості. З іншого боку, за першими трьома
визначеними респондентами найважливішими цілями економічного
розвитку в області лідером є (1) сільське господарство, мисливство,
лісове господарство, (2) текстильне виробництво; виробництво
одягу, хутра та виробів з хутра, (3) діяльність готелів та ресторанів і
(4) оброблення деревини та виробництво виробів з деревини. Також
потрібно зауважити, що при опитуванні респонденти окремо вказали
на важливість виробництва тютюнових виробів. Разом з тим, у
зв’язку зі світовими тенденціями спаду обсягів та інтересу до цього
виду діяльності потрібна подальша експертиза його потенціалу та,
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відповідно, пріоритетності в забезпечення економічного розвитку
регіону.
Важливим у реалізації потенціалу того чи іншого виду
діяльності в регіоні є його ресурсне забезпечення, результати
дослідження якого представлені на рис. 2.4 та у табл. В6 Додатку В.

типом ресурсу за оцінками перших п’яти найзначиміших відповідей
представлено у табл.2.1.
Табл. 2.1 Пріоритетні види діяльності в Закарпатській області
за ознакою ресурсного забезпечення, % відповідей, 2011 р.
Вид діяльності

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Освіта
Фінансова діяльність
Діяльність готелів та ресторанів
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку
Будівництво
Оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини, крім меблів
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра

Сумарна
оцінка 1-5

Виробництво тютюнових виробів
Машинобудування

Сумарна
оцінка 1-3

Переробна промисловість (без визначення підсекцій)
Добувна промисловість
Сільське господарство, мисливство, лісове
господарство
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200

Рис.2.4. Ресурсне забезпечення видів діяльності Закарпатської області
(кількість відповідей респондентів за першими трьома (1-3) та першими
п’ятьма (1-5) оцінками ) 2011 р.
Джерело: розроблено автором

Пороговим значенням для відбору виду діяльності слугувала
кількість відповідей на рівні 20. Дані опитування, представлені на
рис. 2.4, свідчать, що респонденти вважають найбільш ресурсно
забезпеченими такі види діяльності, як оброблення деревини та
виробництво виробів з деревини, сільське господарство, мисливство,
лісове господарство, діяльність готелів та ресторанів, виробництво
одягу, які від інших видів діяльності у подібній оцінці відрізняються
суттєво – приблизно у 1,5-3 рази.
Інформацію щодо забезпечення виду діяльності конкретним
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Сільське господарство,
мисливство, лісове господарство
Добування корисних
копалин, крім паливно-енергетичних
Переробна промисловість
(без визначення підсекцій)
Виробництво тютюнових
виробів
Текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра
та виробів з хутра
Оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини
Машинобудування
Будівництво
Торгівля; ремонт автомо-білів, побутових
виробів та предметів
особистого вжитку
Діяльність готелів та
ресторанів
Фінансова діяльність
Освіта
Охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги

Забезпеченість видами ресурсів (% відповідей)
МатеТехніІнформаційПриродЛюд- Фінанріально ко-техноно-інституні
ські
сові
сировинні логічні
ційні
37,18

15,38

8,97

21,15

12,82

4,49

55,81

11,63

4,65

16,28

6,98

4,65

29,31

17,24

15,52

15,52

15,52

6,90

37,33

20,00

16,00

16,00

6,67

4,00

7,02

26,32

16,67

27,19

13,16

9,65

34,29

17,71

16,00

14,86

12,57

4,57

4,76
26,32

20,63
21,05

46,03
15,79

19,05
15,79

7,94
12,28

1,59
8,77

9,38

12,50

1,56

37,50

29,69

9,38

35,67

10,19

8,28

22,93

12,10

10,83

0
0,00

0
0,00

4,65
8,51

11,63
46,81

72,09
25,53

11,63
19,15

13,89

8,33

11,11

41,67

22,22

2,78

Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.
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Дані таблиці свідчать про те, що респонденти вважають
природні та людські ресурси найбільш поширеними для
провадження визначених видів діяльності в області. Також отримані
результати розподілу допомагають виявити структуру ресурсного
забезпечення для кожного виду діяльності. Найбільша гармонійність
у забезпеченні різними видами ресурсів виявлена для таких видів
діяльності, як готелі та ресторани і виробництво одягу. Показовим є
недостатність інформаційно-інституційного забезпечення, відсоток
відповідей щодо наявності даного ресурсу для пріоритетних видів
діяльності коливався від 3 до 11% за виключенням освіти, де
респонденти схильні вважати такий відсоток на рівні 19%.
Третім етапом дослідження пріоритетних видів діяльності
було виявлення думки респондентів щодо інструментів (шляхів)
забезпечення їх провадження і розвитку (рис.2.5 і табл.В7 Додатку ).
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Рис.2.5. Очікувані шляхи розвитку економічних видів діяльності в Закарпатській області (розподіл сумарної кількості відповідей представників
бізнесу та органів влади), 2011 р.
Джерело: розроблено автором

Емпіричне бачення особливостей економічного розвитку регіону

151

Ілюстровані дані рис. 2.5 свідчать, що респонденти вбачають
найбільшу потребу й очікують залучення якнайширшого інструментарію
розвитку в такі види діяльності, як оброблення деревини, готелі та
ресторани, сільське та лісове господарство, а також у виробництво одягу.
На рисунку показано, які типи інструментарію, на думку респондентів, є
найбільш потрібними для того чи іншого виду діяльності. Так, інвестиції
очікуються в готелі та ресторани, оброблення деревини, виробництво
одягу; підвищення технологічності – у сільському та лісовому
господарство і обробленні деревини, покращення інноваційності – у
виробництві одягу, ресурсо- та енергозбереження – в обробленні деревини
та сільському і лісовому господарстві. Підвищення якості продукції
необхідне в обробленні деревини, виробництві одягу, сільському та
лісовому господарстві, готелях та ресторанах, щодо останніх двох, крім
того, виражена потреба щодо підвищення кваліфікації людських ресурсів.
Розвиток транскордонного співробітництва є особливо важливим для
туризму, а розвиток експорту – для оброблення деревини та сільського і
лісового господарства. Сприяння малому і середньому підприємництву
найважливішим є для торгівлі та посередництва, а також для готелів і
ресторанів.
2.2 Оцінка ризиків в економіці регіону
Метою емпіричної оцінки ризиків є:
• визначення стабільних видів бізнесу, які успішно функціонують на території області протягом 5 і більше років та подальший
розвиток яких може забезпечити області конкурентні переваги із
найменшими ризиками;
• визначення найкритичніших внутрішніх та зовнішніх ризиків підприємницької діяльності у регіоні;
• експертна оцінка рівня впливу існуючих зовнішніх та внутрішніх ризиків підприємницької діяльності на кінцеві результати;
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• оцінка взаємодії та вдаємопідтримки секторів «органи влади-бізнес» у контексті ризиків підприємництва.
При розробці частини анкети щодо ризиків для опитування
представників бізнесу (менеджерів вищих рівнів) та органів влади
були використані теоретичні підходи до класифікації ризиків
перерахованих вище авторів. Підприємницькі ризики розглядалися
у двох аспектах: зовнішні і внутрішні. Завдяки такому поділу
ризиків у результаті були визначені:
1) ефективність управління внутрішніми факторами ризиків
на підприємствах;
2) сприятливість зовнішнього бізнесового оточення для
суб’єктів підприємницької діяльності (далі СПД).
Перший блок опитування «підприємницькі ризики» був
присвячений визначенню внутрішніх (а саме виробничих,
фінансових та інвестиційних) факторів, що формують обструктивну
дію ризиків, а другий – оцінці критичного впливу зовнішніх
чинників макрооточення на результати діяльності підприємств.
Як видно із рис. 2.6, у блок «внутрішні ризики»включено
виробничі, інвестиційні та фінансові ризики. Виробничі ризики, в
свою чергу включають:
1) ризики людських ресурсів: некваліфіковані працівники,
недотримання норм праці, несанкціонована діяльність працівників,
перевищення повноважень, невірна кадрова політика, неефективна
політика оплати праці;
2) ризики технологій та обладнання: морально застарілі
технологічні процеси, відсутність інновацій, застрілі системи
контролю продукції, зношене обладнання, зношеність та
відсутність інфраструктури, відсутність достатніх ліквідних
активів, енергозатратне обладнання, неефективна структура активів
підприємства;
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конкуренції в галузі, зовнішньоекономічні ризики (обмеження на
торгівлю, закриття кордонів, відмінність правових систем різних
держав);
3) соціальні: демографічний спад, відтік людських ресурсів,
старіння робочої сили, неплатоспроможність населення;
4) екологічні та техногенні: паводки, зсуви, землетруси, зони
техногенного лиха, сховища хімічних речовин;
5) форс-мажорні: війни, революції, страйки, тероризм, саботаж,
рейдерство.
На думку авторів така класифікація дозволить ефективно
здійснити діагностування ризиків, що є специфічними для видів
діяльності.
Для кожного із видів ризику менеджерам обраних підприємств
запропоновано визначити рівень його впливу на очікувані
результати діяльності суб’єкта господарювання наступним чином:
1 – припустимий рівень; 2- критичний рівень; 3 – катастрофічний
рівень.
Опитуваним представникам СПД було запропоновано зазначити
також методи (страхування, хеджування і т.д.) зниження ризиків, які
вони використовують у своїй діяльності.
Задіяні в опитуванні підприємства були представниками, в
основному, таких видів діяльності, як текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та виробів з хутра (9 СПД), оброблення
деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів (7 СПД);
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку (7 СПД); виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів (7 СПД); добування корисних копалин, крім
паливно-енергетичних (7 СПД), сільське господарство, мисливство,
лісове господарство (6 СПД) та інші.
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Аналіз результатів опитування представників бізнесу
на предмет оцінки ризиків їх діяльності
Одним із перших завдань анкетування було визначення рівня
проблем у виробничій сфері, які були класифіковані за напрямами:
пов’язані з людськими ресурсами, технологіями, обладнанням,
виробничими
процесами
та
інвестиційно-фінансовими.
Результати опитування показали, що 57,2% представників
підприємств визначили, що ризики у інвестиційній та фінансовій
сферах, за рівнем впливу, є допустимими, 27,3% - визнали
їх рівень впливу як критичний та 15,5% - як катастрофічний
(рис.2.7).
Аналогічні оцінки менеджери визначили і для ризиків
технологій та обладнання. Для більшості підприємств (а
саме 70,4%) регіону за результатами опитування існує
низька ймовірність несприятливих наслідків у сфері
управління людськими ресурсами та виробничими процесами
(66,4%). Отже, підприємствам регіону слід удосконалювати
інвестиційні, фінансові стратегії та підходи до їх розробки з
врахуванням принципу адаптованості до зовнішніх умов. Про
застарілість технологій та основних засобів на підприємства
області та їх впив на результати діяльності свідчить висока
критична оцінка респондентів впливу цього фактора на
ефективність роботи (26,9% всіх оцінок припали на критичні
та 15,6% катастрофічні рівні).
При аналізі ризиків у сфері управління людськими ресурсами
було виявлено, що найбільша імовірність витрат на підприємстві
можлива через неефективну політику оплати праці (16,7%),
неуспішну кадрову політику (13,9%) та недостатню кваліфікацію
працівників (15,3%) (рис.2.8).
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Рис.2.7 Структура розподілу оцінок внутрішніх ризиків діяльності за
рівнями впливу на кінцеві результати представниками бізнесу Закарпатської області, %
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Рис. 2.8. Структура розподілу оцінок ризиків людських ресурсів представниками бізнесу Закарпаття за рівнями їх впливу на кінцеві результати, %
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Більша частина опитаних представників бізнесу відзначила
практичну відсутність ризиків діяльності, пов’язаної з

Емпіричне бачення особливостей економічного розвитку регіону

157

недотриманням норм праці, несанкціонованою діяльністю
працівників та перевищенням повноважень. Для покращення
ситуації слід: здійснювати своєчасне укомплектування кадрами
робітників та спеціалістів (з врахуванням тенденцій на регіональному
ринку праці), формувати мотивацію до високопродуктивної та
високотехнологічної праці, проводити соціологічні обстеження
з ціллю вивчення реакції з боку колективу на обрану кадрову
політику та інші. Слід відзначити, що до вирішення проблем
кадрового забезпечення підприємств області мають залучитися і
органи державної влади, шляхом: аналізу кількісного розподілу
підготовлених фахівців з кожної спеціальності у кожному регіоні та
підтримки його балансу, забезпечення якості підготовлених фахівців,
формування державних завдань на навчання фахівців різного рівня
у відповідності до планів та умов розвитку територій, формування
престижу робітничих професій через соціальну рекламу та інші
методи.
Окрему частину дослідження було присвячено оцінці ризиків
щодо використання обладнання та технологій, і як результат
визначено, що ймовірність впливу останніх на кінцеві результати
діяльності опитуваних підприємств є більшою, ніж у сфері людських
ресурсів. Так, відсоток допустимих оцінок ризиків цієї групи
коливався у межах від 46% до 64%, а у випадку ризиків людських
ресурсів - від 57% до 82% (рис.2.9.).
Відповідно більшість підприємств відзначили критичність
ситуації у сфері управління технологіями та обладнанням.
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В окрему групу було виділено ризики, що пов’язані з різними
виробничими процесами. За результатами опитування підприємств
області неефективною, на даний період часу, є політика збуту
продукції (рис. 2.10).

Рис. 2.9. Структура розподілу оцінок ризиків технологій та обладнання
представниками бізнесу за рівнями впливу на кінцеві результати, %
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Найбільш імовірні ризики втрат (у цій групі), що пов’язані
з морально застарілими технологіями та обладнанням (18,1%
опитаних менеджерів оцінили рівень ризику як критичний та
36,1% - як катастрофічний); відсутністю інновацій (відповідно
37,5% та 8,3%). Менша імовірність негативних наслідків (однак
рівень ризику все рівно досить високий) пов’язана із зношеністю
(чи взагалі відсутністю) сучасної інфраструктури, зношеністю та
енергозатратністю обладнання. В цілому ймовірність настання
ризиків з боку використання технологій та обладнанням за
результатами опитування є високою. Основними шляхами
покращення ситуації у сферах управління технологіями та
обладнанням та нашу думку є такі: використання прогресивних
технологічних процесів, реконструкція виробництва та базі
нової техніки, ефективна організація виробництва та логістики,
спеціалізація діяльності, використання обладнання з низькою
енергозатратністю.

Рис. 2.10. Структура розподілу оцінок ризиків, пов’язаних із різними
виробничими процесами на підприємствах Закарпаття за рівнями впливу
на кінцеві результати,%
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Крім того, у окремих підприємств (17% критичних оцінок та
15% - катастрофічних) наявні проблеми з постачанням сировини,
неефективними комунікаціями (відповідно 26% та 8%).
Найефективнішими узагальненими заходами удосконалення
системи збуту на підприємствах регіону можуть бути:
• у сфері внутрішньофірмового стимулювання: удосконалення мотивації працівників, що забезпечують найбільші обсяги
продажу продукції (послуг), посилення залежності оплати праці
співробітників від обсягів їх продажу, формування стратегії збуту
продукції та відповідних підрозділів у структурі підприємства (на
більшості підприємств функції збуту виконує 1-2 працівників) і т.д.;
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• у сфері стимулювання торгових мереж: мотивація торгових посередників до замовлення великих партій продукції, розробки системи знижок за регулярні замовлення, дилерські лотереї і т.д.;
• у сфері стимулювання споживачів: надання знижок, проведення презентацій товарів, продаж товарів у кредит, надання дисконтних карток, подарунків, використання гарантів і т.д.
Після оцінки виробничих ризиків респондентам було надано
можливість визначити критичні фінансові та інвестиційні ризики,
які можуть бути наслідками неефективної виробничої діяльності, а
саме: у сфері цінової політики, у використанні основних засобів і
т.д., про що вже йшлося вище (рис.2.11).
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ризиків можуть бути наслідками незадовільної фінансової політики,
яка проводиться щодо покупців та постачальників, неефективного
управління витратами, доходами, тощо.
Розподіл оцінок стосовно інших видів фінансових та
інвестиційних ризиків практично однаковий і в цілому свідчить
про низький рівень фінансового та інвестиційного менеджменту
бізнесу в Закарпатті. Для поліпшення ситуації підприємствам
рекомендується застосування методів страхування внутрішніх
фінансових та інвестиційних ризиків, серед яких: диверсифікація,
лімітування, самострахування та хеджування.
Аналіз зовнішніх ризиків та ймовірності їх негативного впливу
на діяльність підприємства вказує на відомі існуючі проблеми
макрооточення бізнесу (рис. 2.12).

Рис. 2.11. Структура розподілу оцінок інвестиційних та фінансових ризиків представниками бізнесу Закарпаття за рівнями впливу на кінцеві
результати, %
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

В цілому управління фінансовою та інвестиційною політикою
представників бізнесу є неефективним, оскільки межа допустимих
оцінок коливалася (у розрізі різних підвидів ризиків) від 49% до
64%, а критичних та катастрофічних - від 10% до 31% (що є високим
значенням по відношенню до інших груп внутрішніх ризиків).
Найбільша імовірність втрат підприємств Закарпаття пов’язана
із кредитним ризиком та ризиком неплатоспроможності. Ці два види

Рис. 2.12. Структура розподілу оцінок політичних та законодавчих (зовнішніх) ризиків представниками бізнесу Закарпаття за рівнями впливу
на кінцеві результати,%
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Частіше зовнішні ризики діяльності бізнесу пов’язані із змінами
у законодавстві країні, це відзначили 71% опитаних (39% критичних
оцінок та 32% катастрофічних). Велика імовірність отримання
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негативних фінансових результатів і від зміни податкової політики
(25% респондентів оцінили цей вид ризику за критичним рівнем та
37,5% - за катастрофічним). Менші ризики у діяльності підприємств
пов’язані із змінами в соціальній політиці та зміною політичного
курсу держави, однак їх рівень все одно високий.
У зовнішньому оточенні найнесприятливіше на успішну
діяльність підприємств впливають такі його фінансово-економічні
фактори, як (в порядку спадання): підвищення цін на сировину,
матеріали, паливо; непрогнозована інфляція, нестійкість коливання
валютного курсу; відсутність вітчизняних постачальників потрібної
сировини; зменшення попиту на продукцію, а також відсутність
вітчизняних постачальників потрібної техніки і технологій,
недотримання умов договірних взаємовідносин, брак кваліфікованих
кадрів, неплатоспроможність (банкрутство) партнерів (рис.2.13).
З оцінки цієї групи ризиків можна зробити висновок про те,
що підприємства Закарпаття діють в умовах численних ризиків, які
негативно впливають на результати їх роботи, а підприємницьке
середовище можна оцінити як несприятливе. Оскільки на зовнішні
ризики підприємства впливати не можуть, то відповідно ключові
зміни зможуть реалізувати органи державного управління, а
саме шляхом удосконалення законодавства, податкової політики,
стабілізації економіки, структурної перебудови економіки,
стимулювання виробництва імпортованих товарів та послуг і т.д.
Оцінка групи соціальних ризиків зовнішнього оточення
показала, що найбільшими загрозами для бізнесу є: відтік людських
ресурсів з області (47,2% – критичні оцінки, 15,3% - катастрофічні),
старіння робочої сили (37,5% та 23,6% відповідно). Катастрофічно
впливає на ефективність роботи підприємств Закарпатської області
неплатоспроможність населення, про що і відзначили 40,3%
опитаних (рис. 2.14).
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Рис. 2.13. Структура розподілу оцінок економічних
та фінансових ризиків зовнішнього оточення бізнесу регіону
за рівнями впливу на кінцеві результати,%
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Всі соціальні фактори зовнішнього оточення, що були
представлені менеджерам підприємств для оцінки, негативно
впливають на результати діяльності підприємств, з чого можна
зробити висновки про необхідність поліпшення соціальної політики
в регіоні та країні в цілому. Демографічна спрямованість має стати
одним з головних пріоритетів дій українського керівництв, що і
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зазначено у проекті Концепції демографічного розвитку України на
2005-2015 рр.

Рис. 2.15. Структура розподілу оцінок екологічних та техногенних (зовнішніх) ризиків представниками бізнесу Закарпаття за рівнями впливу
на кінцеві результати,%
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.
Рис. 2.14. Структура розподілу оцінок соціальних (зовнішніх) ризиків представниками бізнесу Закарпаття за рівнями впливу на кінцеві результати,%
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

В умовах переходу до сталого розвитку регіону актуальним є
господарювання на принципах «зеленої економіки», тому оцінка
екологічних та техногенних ризиків була включена в окремий блок
опитування представників бізнесу (рис. 2.15).
Результати відповідей засвідчили, що найтиповішими
екологічними проблемами для підприємств Закарпатської області
є паводки, зсуви, землетруси (37,5% опитаних суб’єктів оцінили
ці ризики через катастрофічний та критичний рівні). Негативний
вплив сховищ хімічних речовин на результативність виробничої
діяльності людей відзначили 18,1% представників опитаних
підприємств регіону.

В цілому екологічні ризики порівняно з іншими групами ризиків
зовнішнього оточення несуть менші загрози для бізнесу регіону.
Імовірність настання того чи іншого ризику на підприємстві
у великій мірі залежить від дієвості ризик-менеджменту, тобто
системи заходів, інструментів виявлення, оцінки, профілактики та
повного чи часткового уникнення негативного впливу ризиків (див.
рис.2.16).
З даних рис. 2.16 видно, що: 43,06% підприємств проводять
аналіз і прогнозування кон’юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на
ринку, планування і своєчасну розробку заходів з метою уникнення
можливих збитків, викликаних несприятливими кон’юнктурними
змінами; 29,17% - здійснюють страхування різних видів ризиків;
31,94% - використовують різні форми і методи розрахунковокредитних відносин, що зводить до мінімуму ризик неплатежу за
поставлені товари, або ризик неотримання товарів проти їх сплати
та 1,39% - застосовують хеджування.
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Таблиця 2.2. Перелік стабільних/менш ризикових видів
діяльності у Закарпатській області,визначених фокусними групами
у 2011 році
Види діяльності

Рис. 2.16. Методи зниження ризиків, що використовують менеджери підприємств Закарпаття (у % до загальної кількості відповідей)
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

В цілому підприємства використовують методи страхування
ризиків, однак дискусійним залишається питання їх дієвості,
оскільки, як показали результати опитування, існує ціла низка
проблем внутрішнього оточення бізнесу.
Співставлення оцінок впливу ризиків на кінцеві результати
діяльності у розрізі фокусних груп
Одним із завдань дослідження було визначення групи
стабільних/менш ризикових видів бізнесу, подальший розвиток яких
може забезпечити області конкурентні переваги, а також підтримка
розвитку яких може вплинути на суттєве зростання регіональної
доданої вартості. Аналіз відповідей респондентів дозволив
визначити види підприємницької діяльності, на думку експертів,
із мінімальними внутрішніми та зовнішніми ризиками. Результати
опитування представників двох фокусних груп представлені у
вигляді табл. 2.2.

Питома вага позитивних відповідей
менеджерів опитуваних фокусних
груп (%/місце)
бізнес (ПБ)
органи влади
(ПОВ)
40/(1м)
48/(2м)

Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
Оброблення деревини та виробництво
32/(2м)
47/(3м)
виробів з деревини, крім меблів
Текстильне виробництво; виробни26/(3м)
43/(4м)
цтво одягу, хутра та виробів з хутра
Діяльність готелів та ресторанів
25/(4м)
52/(1м)
Торгівля; ремонт автомобілів, побу24/(5м)
37/(5м)
тових виробів, предметів особистого
вжитку
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

З даних таблиці 2.2 можна зробити висновок, що бачення
стабільних видів діяльності у області в двох фокусних групах
співпадає. Наявні тільки деякі відмінності у рейтингу названих видів
діяльності, зокрема, на думку опитуваних ПОВ найстабільнішим
у розвитку на території області є діяльність готелів та ресторанів
(в т. ч. туризм) (52% всіх відповідей), а на думку ПБ - сільське
господарство, мисливство та лісове господарство (відповідно 40%).
Оскільки методи експертного опитування мають дещо суб’єктивний
характер, то доцільно співставити результати емпіричних досліджень
із статистичними даними і, в кінцевому підсумку, визначити коливання
показників у видах діяльності та визначити міру їх ризикованості. Для
цього скористаємося індикаторами, що характеризують соціальноекономічний розвиток видів діяльності та показують їх значимість у
економіці області, а саме:
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1) індекси обсягу ВДВ;
2) індекси кількості найманих працівників;
3) індекси обсягів реалізованої продукції;
4) індекс середньомісячної заробітної плати;
5) індекс продуктивності (кількість годин затрачених одним
працівником на одну гривню реалізованої продукції);
6) індекс частки виду діяльності у обласному показнику
(таблиця 2.3).
Для аналізу взято щорічні індекси коливання зазначених
показників, оскільки саме вони дозолять уникнути абсолютних
значень та здійснити порівняння у видовому розрізі.
Першим етапом аналізу ризику є діагностика динаміки
зазначених індексів та формування відповідних висновків. У таблиці
2.3 наведено індекси індикаторів соціально-економічного розвитку
у області в цілому.
Таблиця 2.3. Індикатори соціально-економічного розвитку
Закарпатської області, 2001-2010рр.
Назва індикаторів/роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс обсягів ВДВ

в.д. 1,15 1,25 1,24 1,25 1,22 1,30 1,26 0,97 в.д.

Індекс кількості найманих
працівників

0,92 0,88 0,95 0,96 0,95 0,96 1,00 0,97 0,92 0,96

Індекс обсягів реалізованої
продукції

1,23 1,15 1,56 1,74 0,97 1,12 1,32 1,22 0,86 1,23

Індекс середньомісячної заробітної плати працівника

1,28 1,31 1,28 1,32 1,33 1,31 1,25 1,31 1,06 1,18

Індекс фонду робочого часу
одного працівника на одиницю
реалізованої продукції, товарі,
послуг

в.д. 0,86 0,64 0,57 1,03 0,89 0,76 0,83 1,14 0,81

Примітки до таблиць 2.3. -2.8.: в.д. – відсутні дані
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області.
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З даних табл.2.3 видно, що у 2008-2009 роках у області
скоротилися індекси ВДВ, кількості найманих працівників, обсягів
реалізованої продукції та збільшився індекс фонду робочого
часу на одиницю реалізованої продукції. У 2010 році ситуація
дещо виправилася і наявні позитивні тенденції у зміні показників
соціально-економічного розвитку Закарпатської області. За весь
аналізований період найбільше щорічне зростання обсягів ВДВ
було наявне у 2007 році (індекс складав 1,30), а скорочення - у 2009
році (індекс - 0,97). За період з 2001 по 2010 рік індекс кількості
найманих працівників був меншим за одиницю (за винятком 2007р.),
з чого можна зробити висновок про щорічні скорочення чисельності
працюючих у області та зменшення чи відсутність потреби у
додатковому кадровому забезпеченні з боку підприємств, установ,
організацій. Наявність щорічних скорочень індексів фонду робочого
часу на одиницю реалізованої продукції (за винятком 2005 та 2009
років), тобто зростання продуктивності, може характеризувати
процес відтворення на підприємствах на інтенсивній основі.
Важливим є оцінка динаміки відтворювальних процесів
у розрізі пріоритетних видів діяльності Закарпатської області.
Динаміку названих індексів соціально-економічного розвитку
сільського господарства, мисливства та лісового господарства
подано у таблиці 2.4.
Дані таблиці 2.4 вказують на те, що скорочення обсягів ВДВ
у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (далі
сільське господарство) було наявне тільки у 2002 році, а у 2009
році,на відміну від загальнообласної тенденції, щорічний індекс
складав 1,01. У аналізованому виді діяльності з 2001 по 2006 рік
спостерігалося суттєве скорочення кількості найманих працівників
і лише у 2008 році індекс кількості найманих працівників був рівний
одиниці. Не дивлячись на суттєве скорочення чисельності найманих
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працівників у цьому виді діяльності, щорічні індекси обсягів
реалізованої продукції (за винятком 2006 та 2009 років) більші за
одиницю, а індекси затрат часу на одиницю реалізованої продукції (за
винятком 2006 та 2009 років) менші одиниці, тобто продуктивність
праці та організація виробництва у цій галузі покращилася. Однак,
не слід забувати і про ціновий фактор впливу на темпи зростання
обсягів реалізації продукції. Індекс частки цього виду діяльності у
формуванні обласного показника по обсягах реалізованої продукції
був найменшим у 2004 році (0,69) та найбільшим у 2005 році (1,21),
однак за весь аналізований період не перевищував значення у 2,5%.
Таблиця 2.4 Індекси індикаторів соціально-економічного розвитку
сільського господарства, мисливства, лісового господарства
у Закарпатській області, 2001-2010 рр.
Назва індикаторів

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс обсягів ВДВ

в.д. 0,76 1,44 1,04 1,10 1,04 1,20 1,20 1,01 в.д.

Індекс кількості найманих
працівників
Індекс обсягів реалізованої
продукції
Індекс середньомісячної заробітної плати працівника
Індекс фонду робочого часу
одного працівника на одиницю
реалізованої продукції, товарі,
послуг
Індекс частки виду діяльності
у економіці області

0,83 0,87 0,76 0,82 0,85 0,65 0,99 1,01 0,88 0,94
в.д. в.д. в.д. 1,20 1,17 0,94 1,29 1,23 0,95 1,12
1,22 1,34 1,33 1,47 1,32 1,78 1,29 1,30 1,07 1,19

в.д. в.д. в.д. 0,82 0,85 1,05 0,79 0,82 1,04 0,86

в.д. в.д. в.д. 0,69 1,21 0,84 0,98 1,01 1,10 0,91

Джерело: розраховано на основі даних
Головного управління статистики у Закарпатській області.

Серед стабільних у розвитку видів діяльності, що були виділені
двома експертними групами наявні два види промислової діяльності.
Дані, які характеризують соціально-економічний розвиток цих
галузей представлені у таблиці 2.5 та 2.6.
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Таблиця 2.5. Індекси індикаторів соціально-економічного
розвитку оброблення деревини та виробництва виробів з деревини,
крім мебліву Закарпатській області,2003-2010 рр.
Назва індикаторів

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс кількості найманих працівників

в.д. 0,95 0,73 0,71 0,85 1,06 0,92 0,93

Індекс обсягів реалізованої продукції
Індекс середньомісячної заробітної плати
працівника
Індекс фонду робочого часу одного
працівника на одиницю реалізованої
продукції, товарі, послуг
Індекс частки виду діяльності у економіці
області

1,30 0,61 1,05 0,89 1,18 1,20 0,94 0,99
1,22 1,29 1,22 0,92 1,20 1,38 1,09 1,02
0,76 1,62 0,92 1,15 0,84 0,84 1,03 1,00
0,83 0,35 1,09 0,80 0,90 0,99 1,09 0,80

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області.

Таблиця 2.6. Індекси індикаторів соціально-економічного
розвитку текстильного виробництва; виробництва одягу, хутра та
виробів з хутрау Закарпатській області,2004-2010 рр.
Назва індикаторів

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс кількості найманих працівників

1,07 0,99 0,94 0,95 0,85 0,88 0,93

Індекс обсягів реалізованої продукції

1,32 1,13 1,14 1,21 0,99 1,09 1,00

Індекс середньомісячної заробітної плати
1,29 1,25 1,23 1,23 1,24 1,11 1,28
працівника
Індекс фонду робочого часу одного працівника
на одиницю реалізованої продукції, товарі,
0,77 0,88 0,87 0,83 1,01 0,90 1,02
послуг
Індекс частки виду діяльності у економіці
0,76 1,17 1,02 0,92 0,82 1,27 0,81
області

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління
статистики у Закарпатській області.

У аналізованих видах промислової діяльності в цілому (за
винятком 2008 та 2004 рр.) кількість найманих працівників щорічно
зменшувалася. Особливо високі темпи скорочення були наявні
у обробці деревини та виробництві виробів із деревини, крім
меблів (далі обробці деревини) у 2005-2006 роках, а у текстильній
промисловості, виробництві одягу, хутра та виробів з хутра

172

Частина 2

(далі у текстильному виробництві) у 2008-2009 роках. На фоні
скорочення чисельності найманих працівників, продуктивність у
текстильному виробництві щорічно зростала і лише у 2008 та 2010
роках залишалася на тому ж рівні. В обробленні деревини з восьми
аналізованих періодів, у чотирьох з них щорічний індекс фонду
робочого часу на одиницю реалізованої продукції був більшим за
одиницю, тобто характеризував погіршення продуктивності праці.
Досить високе зростання частки ВДВ продемонстрував такий
вид діяльності як діяльність готелів і ресторанів (таблиця 2.7).
Таблиця 2.7. Індекси індикаторів соціально-економічного
розвитку діяльності готелів та ресторанів у Закарпатській області
2001-2010 рр.
Назва індикаторів
Індекс обсягів ВДВ
Індекс кількості найманих
працівників
Індекс обсягів реалізованої
продукції
Індекс середньомісячної
заробітної плати працівника
Індекс фонду робочого часу
одного працівника на одиницю
реалізованої продукції, товарі,
послуг
Індекс частки виду діяльності
у економіці області

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
в.д. 1,00 1,28 1,57 1,17 1,45 1,51 1,45 0,98 в.д.
1,05 0,87 0,97 1,02 0,86 1,51 0,88 0,91 0,91 0,97
в.д в.д. 1,21 1,46 0,92 2,00 1,07 1,08 0,93 1,12
1,25 1,37 1,21 1,30 1,31 1,27 1,19 1,24 1,10 1,30

в.д. в.д. 0,83 0,66 1,10 0,51 0,90 0,96 1,04 0,91
в.д. в.д.
0,77 0,84 0,95 1,79 0,81 0,89 1,08 0,91

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області.

За період з 2001 по 2010 роки: щорічний індекс ВДВ був меншим
за одиницю лише у 2009 році; щорічні прирости ВДВ коливалися у
діапазоні 17-50% (такі показники є найбільшими значеннями серед
всіх вищенаведених видів діяльності). До позитивних тенденцій
можна віднести і високі щорічні темпи обсягів реалізованої
продукції (за винятком 2005 та 2009 років) та зменшення у
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окремі роки трудомісткості реалізованої продукції. Однак на
фоні позитивних тенденцій частка галузі у області за показником
реалізованої продукції зросла лише у 2006 та 2009 роках.
У торгівлі (див. таблиця 2.8) на відміну від всіх інших видів
діяльності наявні щорічні темпи зростання обсягів ВДВ.
Таблиця 2.8. Індекси індикаторів соціально-економічного
розвитку торгівлі у Закарпатській області 2001-2010 рр.
Назва індикаторів

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Індекс обсягів ВДВ

в.д. 1,15 1,58 1,35 1,35 1,03 1,20 1,22 1,07 в.д.

Індекс кількості найманих
працівників
Індекс обсягів реалізованої
продукції
Індекс середньомісячної
заробітної плати працівника
Індекс фонду робочого часу
одного працівника на одиницю
реалізованої продукції, товарі,
послуг
Індекс частки виду діяльності у
економіці області

0,90 0,93 0,97 0,87 0,98 0,92 1,00 0,98 0,94 1,00
в.д. в.д. 1,53 1,97 0,97 0,96 1,32 1,23 0,93 1,33
1,17 1,23 1,16 1,36 1,39 1,28 1,23 1,30 1,06 1,15
в.д. в.д. 0,65 0,50 1,03 1,05 0,77 0,82 1,04 0,75
в.д. в.д. 0,98 1,13 1,00 0,86 1,00 1,01 1,08 1,08

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області.

Щорічні індекси кількості найманих працівників не
перевищували значення 1,0, однак і суттєвих скорочень зайнятих
у цій галузі не було. Індекси реалізованої продукції суттєво
коливалися, у бік збільшення та несуттєво - у бік зменшення.
Не дивлячись на кризові явища в економіці, частка цього виду
діяльності у формуванні результативних показників по регіону за
останні чотири роки залишалася стабільною і навіть зростала.
Незважаючи на те, що індекси показників соціальноекономічного розвитку вибраних видів діяльності є мінливими,
сумарна частка найманих працівників підприємств вибраних
видів діяльності в області коливалася у динаміці, від найбільшого
48,8% у 2003 до найменшого 36,3% у 2010 році. Сумарна частка

174

Частина 2

обсягів ВДВ, що вироблені у трьох із аналізованих видів діяльності
коливалася від найбільшого 44,8% у 2002 році до 28,7% у 2008 році.
З вищенаведеного аналізу витікає, що всі визначені види діяльності
є значимими та пріоритетними у регіоні і дійсно замають стабільну
частку у економіці регіону.
Щорічні стрибкоподібні зміни індексів у динаміці не дають
можливість зробити узагальнені висновки з приводу міри
ризикованості тієї чи іншої галузі. Тому, оцінка стабільності розвитку
за мінливістю результуючих показників у вибраних видах діяльності
буде здійснюватися на основні обрахунку таких статистичних
показників: середнє значення, стандартна похибка, медіана, мода,
стандартне відхилення, дисперсія, ексцес, асиметричність та рівень
надійності (95%). Основні результати та висновки у розрізі вибраних
видів діяльності представлені у таблиці 2.9.
З отриманих даних видно, що у наступних періодах з врахуванням
існуючих тенденцій очікується збільшення обсягів ВДВ у області та
сільському господарстві; скорочення кількості найманих працівників
очікується у всіх вибраних видах діяльності: очікуване значення індексу
у розрізі видів коливається в межах від 0,86 до 0,99. Не дивлячись
на зазначену тенденцію обсяг реалізованої продукції має зрости у
галузях (за винятком оброблення деревини та виробів із деревини,
крім меблів). Можна прогнозувати, і у майбутньому, підтримання
ефективної політики оплати праці на підприємствах вибраних видів
діяльності, оскільки наявні пропорційні співвідношення між темпами
росту заробітної плати та продуктивності праці, і як результат –темпи
росту обсягів реалізованої продукції. Із всієї групи видів діяльності
за показником математичного очікування було визначено, що надалі
зростатиме частка торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів,
предметів особистого вжитку (далі торгівлі), діяльності готелів,
сільського господарства. Відповідно частка інших видів діяльності
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Таблиця 2.9. Діагностика стабільності розвитку вибраних
видів діяльності Закарпатської області статистичним методом
Види
діяльності
1
Всього
по області

Сільське
господарство,
мисливство,
лісове
господарство

Оброблення
деревини та
виробництво
виробів
з деревини, крім
меблів

Імовірнісні математичні
Ризикові ситуації
очікування величин
(враховуючи рівень надійності
95%)
2
3
- ↑ВДВ (індекс 1,21±0,10);
Існує висока міра ризику зміни індексів
- ↓ кількості найманих
обсягів реалізованої продукції та
працівників (індекс 0,95
рівня продуктивності праці з огляду на
±0,03);
невизначеність і конфліктність умов (високі
- ↑ обсягів реалізованої
значення дисперсії та стандартного відхилення).
продукції (індекс 1,24±0,21); Наявна висока імовірність того, що значення
- ↑ середньомісячної заробітної
індексів обсягів ВДВ, кількості найманих
плати (індекс 1,26±0,07);
працівників, середньомісячної заробітної
- ↑ продуктивності праці одного
плати працівника в ряді розподілу даних
працівника (індекс 0,83±0,16)
будуть меншими за величину математичного
очікування, оскільки коефіцієнти асиметрії
від’ємні та скошені ліворуч від середнього
значення.
- ↑ВДВ (індекс 1,15±0,14);
Існує висока міра ризику зміни індексів
- ↓ кількості найманих
середньомісячної заробітної плати з огляду
працівників (індекс 0,86
на невизначеність і конфліктність умов (високі
±0,09);
значення дисперсії та стандартного відхилення);
- ↑ обсягів реалізованої
можлива зміна індексу у бік зростання.
продукції (індекс 1,12±0,15);
Визначено високу імовірність того,
- ↑ середньомісячної заробітної
що значення індексів обсягів ВДВ,
плати (індекс 1,34±0,15);
середньомісячної заробітної плати
- ↑ продуктивності праці одного
працівника в ряді розподілу даних будуть
працівника (індекс 0,90±0,12);
більшими за величину математичного
- ↑ частки виду діяльності у
очікування, оскільки коефіцієнти асиметрії
економіці області (індекс
додатні та скошені праворуч від середнього
1,01±0,14)
значення.
- ↓ кількості найманих
Існує висока міра ризику зміни індексів
працівників (індекс 0,87
продуктивності, частки виду діяльності у
±0,14);
економіці області та обсягів реалізованої
- ↓ обсягів реалізованої
продукції (в спадному порядку) з огляду на
продукції (індекс 0,98±0,19); невизначеність і конфліктність умов, бо наявні
- ↑ середньомісячної заробітної
високі значення дисперсії та стандартного
плати (індекс 1,18±0,11);
відхилення.
- ↓ продуктивності праці одного
Виявлено високу імовірність того, що
працівника (індекс 1,06±0,25); значення індексів продуктивності праці та
- ↓ частки виду діяльності у
частки виду діяльності у економіці області
економіці області (індекс
в ряді розподілу даних будуть менші/гірші за
0,86±0,24).
величину математичного очікування, оскільки
коефіцієнти асиметрії від’ємні (для частки
виду діяльності)/ додатні (для продуктивності)
та скошені ліворуч/праворуч від середнього
значення.
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1
Текстильне
виробництво;
виробництво
одягу,
хутра та
виробів
з хутра

2
- ↓ кількості найманих
працівників (індекс 0,94
±0,67);
- ↑ обсягів реалізованої
продукції (індекс 1,13±0,11);
- ↑ середньомісячної заробітної
плати (індекс 1,23±0,05);
- ↑ продуктивності праці одного
працівника (індекс 0,90±0,08);
- ↓ частки виду діяльності у
економіці області (індекс
0,90±0,18).

Діяльність
готелів
та ресторанів

- ↑ВДВ (індекс 1,34±0,19);
- ↓ кількості найманих
працівників (індекс 0,99
±0,16);
- ↑ обсягів реалізованої
продукції (індекс 1,22±0,30);
- ↑ середньомісячної
заробітної плати (індекс
1,25±0,06);
- ↑ продуктивності праці
одного працівника (індекс
0,86±0,16);
- ↑ частки виду діяльності у
економіці області (індекс
1,01±0,28)

Торгівля;
ремонт
автомобілів,
побутових
виробів,
предметів особистого
вжитку

Продовження таблиці 2.9
3
Існує висока імовірність того, що значення
індексів середньомісячної заробітної плати в
ряді розподілу даних будуть гірші за величину
математичного очікування, оскільки коефіцієнт
асиметрії від’ємний та скошений праворуч від
середнього значення.

Існує висока ймовірність зміни індексів
по всіх показниках (за винятком
середньомісячної заробітної плати) з огляду
на невизначеність і конфліктність умов
(високі значення дисперсії та стандартного
відхилення). При чому, у обсягах ВДВ
можливе зменшення очікуваного індексу, а по
всіх інших показниках – збільшення.
Із високою імовірністю можна
стверджувати, що значення індексів
кількості найманих працівників, обсягів
реалізованої продукції, частки виду
діяльності у обласному показнику в
ряді розподілу даних будуть більшими
за величину математичного очікування,
оскільки коефіцієнти асиметрії додатні та
скошені праворуч від середнього значення.
- ↑ВДВ (індекс 1,24±0,15);
Існує висока міра ризику зміни індексів
- ↓ кількості найманих
обсягів реалізованої продукції, рівня
працівників (індекс 0,95
продуктивності праці та обсягів ВДВ з
±0,03);
огляду на невизначеність і конфліктність
- ↑ обсягів реалізованої
умов (високі значення дисперсії та
продукції (індекс 1,28±0,29);
стандартного відхилення).
- ↑ середньомісячної
Існує висока імовірність того, що значення
заробітної плати (індекс
індексів обсягів реалізованої продукції
1,23±0,07);
в ряді розподілу даних будуть більшими
- ↑ продуктивності праці
за величину математичного очікування,
одного працівника (індекс
оскільки коефіцієнт асиметрії додатний та
0,83±0,17);
скошений праворуч від середнього значення.
- ↑ частки виду діяльності у
економіці області (індекс
1,02±0,07)

Джерело: розроблено автором на основі даних Головного управління статистики у Закарпатській області.
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буде зменшуватися. Не дивлячись на досить позитивні прогнози
тенденцій у розвитку зазначених видів діяльності існують високі
ризики, що можуть призвести до недоотримання очікуваних значень
обсягів реалізованої продукції, продуктивності праці у області;
заробітної плати у сільському господарстві; продуктивності та
обсягів реалізованої продукції у обробленні деревини та виробів із
деревини, крім меблів; всіх показників (за винятком заробітної плати)
у діяльності готелів і ресторанів; обсягів реалізованої продукції,
продуктивності праці та валової доданої вартості у торгівлі.
Для того, щоб визначити ступінь ризиків у розрізі видів
діяльності розрахуємо коефіцієнти варіації по всіх результативних
показниках (табл.2.10).
З результатів статистичної оцінки видно, що із сформованого
портфелю видів діяльності наявний середній рівень ризику при
отриманні очікуваних обсягів ВДВ у всіх видах діяльності. Щодо
кількості найманих працівників, то найстабільнішими з цієї позиції
є такі види діяльності, як текстильне виробництво, виробництва
одягу та торгівля.
Низькими та середніми є ризики, що пов’язані із очікуваним
зростанням середньої заробітної плати у всіх видах діяльності.
Зважаючи на значення коефіцієнту варіації, існує низький
ступінь ризику того, що очікувані значення продуктивності праці
будуть гіршими. Високою мінливістю, а отже і ризикованістю
характеризується показник частки таких видів діяльності як
оброблення деревини та діяльність готелів і ресторанів. Таким
чином, розраховані математичні показники дають можливість
оптимізувати сформований портфель видів діяльності у Закарпатті
за критерієм стабільності розвитку.
Кінцевим етапом дослідження є співставлення експертних та
статистичних оцінок (див. рис.2.17).
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Таблиця 2.10. Коефіцієнт варіації за показниками та ступінь
ризику у розрізі видів економічної діяльності Закарпаття
Оброблення
Сільське госдеревини та
подарство,
Результативні
виробництво
мисливство,
показники
виробів з делісове госпоревини, крім
дарство
меблів

Торгівля;
Текстильне
ремонт аввиробництво;
томобілів,
Діяльність
виробництво
побутових
готелів та
одягу, хутра
виробів,
ресторанів
та виробів з
предметів
хутра
особистого
вжитку

Індекс обсягів
ВДВ

13,04

-

-

15,67

14,52

Індекс кількості найманих
працівників

12,79

14,94

7,55

20,20

5,26

Індекс обсягів
реалізованої
продукції

12,50

20,41

10,66

29,51

27,34

Індекс середньомісячної заробітної плати
працівника

14,93

12,71

4,87

6,40

8,13

Індекс продуктивності

13,33

25,47

10,17

23,26

24,10

Індекс частки
виду діяльності у економіці
регіону

12,87

30,23

20,00

32,67

7,84

Пояснення до таблиці 2.10:
Низький рівень ризику
Середній рівень ризику
Високий рівень ризику

Рис. 2.17. Співставлення експертних та статистичних оцінок щодо ризикованості визначених видів діяльності у Закарпатті
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

З даних рис. 2.17 видно, що практично однаково за рівнем
ризикованості було оцінено такі види діяльності як торгівля,
оброблення деревини та виробництво виробів із деревини, сільське
господарство. Протилежними виявилися оцінки стабільності
розвитку таких видів як діяльність готелів та ресторанів, текстильне
виробництво, виробництво одягу.
У сфері управління людськими ресурсами найкритичнішими
факторами ризиків представниками бізнесу та органів влади визначено
неефективну політику оплати праці, невірну кадрову політику та
некваліфікованих працівників (рис. 2.18). Найбільші розходження
у оцінках впливу ризиків на результати діяльності підприємств
регіону спостерігалися у таких факторах як несанкціонована

ресторанів, текстильне виробництво, виробництво одягу.
У сфері управління людськими ресурсами найкритичнішими факторами
ризиків представниками бізнесу та органів влади визначено неефективну
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політику оплати праці, невірну кадрову політику та некваліфікованих

працівників (рис. 2.18). Найбільші розходження у оцінках впливу ризиків на

діяльність працівників та перевищення повноважень. Такі обставини
результати діяльності підприємств регіону спостерігалися у таких факторах
можна пояснити внутрішнім характером двох останніх проблем на
як несанкціонована діяльність працівників та перевищення повноважень.
підприємстві
та відповідно їх конфіденційністю (відсутність офіційної
Такі обставини можна пояснити внутрішнім характером двох останніх
звітності,
характеризують
стан цих
проблем на підприємствах)
проблем що
на підприємстві
та відповідно
їх конфіденційністю
(відсутність
(див.
додаток
Г).
офіційної звітності, що характеризують стан цих проблем на підприємствах)
(див. додаток Г).
Внутрішні фактор-ризики підприємницької діяльності Закарпатської області
ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

*фактор – ризики у сфері людських ресурсів:

 некваліфіковані працівники (≈15%);
 невірна кадрова політика (≈14‐15%);
 неефективна політика оплати праці (ПОВ≈30%; ПБ ≈17%).

*фактор-ризики у сфері технологій та обладнання:

 морально застрілі технології та обладнання (≈35‐36%);
 зношене обладнання (ПОВ≈8%; ПБ ≈17%);
 зношеність чи відсутність сучасної інфраструктури (ПОВ≈22%; ПБ ≈15%).

*фактор – ризики, що пов’язані із процесами:

 проблеми збуту продукції (ПОВ≈17%; ПБ ≈25%);
 проблеми з постачанням сировини (ПОВ≈13%; ПБ ≈15%).

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ФІНАНСОВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ
 ризик неплатоспроможності (≈21‐22%);
 кредитний ризик (ПОВ≈37%; ПБ ≈22%);
 Спільні
ризик зниження
стійкості
(≈13‐14%);
Рис. 13.
бачення фінансової
та оцінки ПОВ
та ПБ
внутрішніх фактор-ризиків катастрофічного
інвестиційний
менеджмент
(ПОВ≈8%;
ПБ ≈14%);
 невдало сформований
впливу на діяльність
бізнесу
Закарпатської
області

Рис. 2.18. Спільні бачення та оцінки органів влади та бізнесу внутрішніх фактор-

Рис. 2.18.
Спільні бачення та оцінки органів влади та бізнесу внутрішніх
ризиків катастрофічного впливу на діяльність бізнесу Закарпатської області
фактор-ризиків катастрофічного впливу на діяльність бізнесу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Найбільше проблем у підприємств регіону за результатами
опитування фокусних груп існує у сфері управління технологіями
та обладнанням. Зокрема, питома вага критичних оцінок цих
ризиків є найвищою серед всіх інших. За результатами відповідей
респондентів на 36% опитаних підприємств регіону рівень
впливу морально застарілих технологій на результати діяльності
підприємства є катастрофічним. Не менш негативно на ефективність
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роботи бізнесу впливає і зношеність (чи відсутність) сучасної
інфраструктури. Можливо саме за рахунок наявності таких проблем
у регіоні впродовж останніх з боку органів влади було ініційовано
розробку та провадження низку проектів, що спрямовані на розвиток
інфраструктурної сфери регіону.
Серед ризиків, що пов’язані із процесами на підприємствах
Закарпаття, найбільш критичними є проблеми збуту продукції
(17% критичних оцінок з боку органів влади та 25% - з боку
підприємств) (див. додаток Г). Результати відповідей фокусних груп
можна пояснити декількома причинами: відсутністю (у більшості
випадків) маркетингових стратегій на підприємствах і наявністю
лише виробничо-збутової політики; низький рівень витрат на збут та
рекламу на підприємствах регіону; використання тільки внутрішніх
ринків збуту продукції чи навпаки, робота за давальницькими
схемами і т.д.
Найкритичнішими ризиками у інвестиційно-фінансовій
діяльності є ризик неплатоспроможності (21-22% відповідей у
обидвох фокусних групах) та кредитний ризик (обумовлений
фінансовою політикою підприємств).
Всі перераховані проблеми бізнесу регіону можна подолати
удосконалюючи внутрішній механізм роботи підприємства, а
з боку органів влади можливі лише окремі заходи з підтримки
стратегічно важливих галузей (державні замовлення, просування
іноземних проектів, що спрямовані на співпрацю з вітчизняними
підприємствами).
Значну увагу було приділено діагностиці зовнішніх
підприємницьких ризиків, які характеризують сприятливість чи
ризикованість бізнес-оточення та вказують на можливі сфери його
покращення з боку органів влади (рис. 2.19).
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та вказують на можливі сфери його покращення з боку органів влади (рис.
2.19).
Зовнішні фактор-ризики підприємницької діяльності Закарпатської області
ЗАКОНОДАВЧІ ТА ПОЛІТИЧНІ ФАКТОР-РИЗИКИ
 зміни в законодавстві (ПОВ≈28%; ПБ ≈32%);
 зміна податкової політики (≈38%).
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Одним із завдань дослідження було визначення рівня співпраці
двох секторів економіки: органів влади та бізнесу. Спільні «точки
дотику» та розходження цих дох груп у оцінках найкритичніших
ризиків бізнесу регіону зображено на рис.2.20.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОР-РИЗИКИ
 неплатоспроможність чи банкрутство партнерів (ПОВ≈15%; ПБ ≈22%);
 відсутність вітчизняних постачальників потрібної сировини та напівфабрикатів (≈18‐
19%);
 підвищення цін на сировину, матеріали, паливо (ПОВ≈32%; ПБ ≈36%);
 зменшення попиту на продукцію (ПОВ≈17%; ПБ ≈19%).

СОЦІАЛЬНІ ФАКТОР-РИЗИКИ
 неплатоспроможність населення (ПОВ≈42%; ПБ ≈40%);
 старіння робочої сили (≈24‐25%).

ЕКОЛОГІЧНІ, ТЕХНОГЕННІ, ФОРМ-МАЖОРНІ ФАКТОР-РИЗИКИ
 сховищ хімічних речовин (ПОВ≈7%; ПБ ≈18%);
 паводки, зсуви, землетруси (ПОВ≈15%; ПБ ≈17%);
 війни, революції, страйки (ПОВ≈21%; ПБ ≈15%).

2.19.
Спільнібачення
бачення та
представників
органів
вдали та
бізнесу
Рис.Рис.
2.19.
Спільні
таоцінки
оцінки
представників
органів
вдали
зовнішніх фактор-ризиків катастрофічного впливу на діяльність бізнесу
та бізнесу зовнішніх фактор-ризиків
катастрофічного впливу
Закарпатської області
на діяльність бізнесу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

Зведені
результати
експертного
опитування
представників
Зведені
результати експертного
опитування
представників
органів влади
органів
влади показали,
та бізнесу
показали, зовнішніми
що найбільшими
та бізнесу
що найбільшими
загрозами зовнішніми
підприємстві
області
є:
загрозами підприємстві області є:
 зміни
у законодавстві,
• зміни
у законодавстві,
 зміни податкової політики країни,
• зміни податкової політики країни,
• підвищення цін на енергоресурси,
• неплатоспроможність населення та старіння робочої сили,
• природні катаклізми.

Рис.2.20 Траєкторія відповідей у оцінках внутрішніх ризиків катастрофічного
впливу на діяльність підприємств Закарпатської області, 2011 р.
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

З даних рис. 2. 20 видно, що відповіді представників обидвох
фокусних груп співпадали у оцінці критичності впливу морально
застарілих технологій та обладнання і ризику неплатоспроможності
на результати діяльності підприємницького сектору економіки
регіону. Представники органів влади більш критично оцінювали
рівні ризику, що видно із сформованих відповідей. Лише у оцінці
впливу ризику, що пов’язані із збутом продукції оцінки, прямо
протилежні.
Суттєві відхилення у оцінках внутрішніх ризиків діяльності
можна пояснити їх внутрішніми властивостями та певним рівнем
конфіденційності. Заходи по їх мінімізації та нівелювання мають
здійснюватися з боку керівників відповідних підприємств регіону і
у кожному випадку є індивідуальними.
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Більш цінним є оцінка зовнішнього оточення бізнесу та їх
фактор-ризиків (рис.2.21).

Рис.2.21. Траєкторія відповідей у оцінках зовнішніх ризиків діяльності
підприємств Закарпатської області, 2011 р.
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

З рис.2.21 видно, що найбільші розходження у оцінках
представників двох фокусних груп стосуються можливостей
отримання кредиту та впливу непрогнозованої інфляції. Практично
ідентично двома групами оцінено вплив таких ризиків, як
неплатоспроможність населення, старіння робочої сили, зміна
податкової політики на результати підприємств. В цілому в
процесі експертної оцінки впливу зовнішніх ризиків на діяльність
підприємств більш критичними виявилися бачення представників
органів влади (за винятком окремих видів ризиків), що свідчить про
адаптованість підприємств до зовнішнього оточення та розуміння
ними міри впливу на ці ризики. Крім того, виділення саме зазначених
видів ризиків двома фокусними групами свідчить все ж таки на
наявність у регіоні та Україні в цілому таких проблем:
• соціально-економічного характеру: неплатоспроможність,
старіння населення та відтік людських ресурсів;
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• фінансово-економічного характеру: банкрутство СГД,
зменшення споживання благ і послуг (як взаємокорелюючий із соціальним ризиком неплатоспроможності), нестабільність національної валюти, криза банківського сектору;
• законодавчого характеру: суперечність, недосконалість законодавчої та податкової політики.
Саме для вирішення таких аспектів національної економіки слід
визначити систему інструментів національного та регіонального
масштабів.
За результатами аналізу опитування органів влади та бізнесу
на предмет ризиків можна скласти емпіричну SWOT - матрицю
ризиків діяльності у регіон (рис. 2.22).
Сильні сторони:
Слабкі місця:
- дотримання норм праці;
- політика оплати праці;
- санкціонованість дій
- кваліфікація працівників;
працівників;
- кадрова політика;
- дотримання та виконання - морально застарілі технології, зношеність обладнання;
функцій, повноважень;
- застарілі системи контролю якості продукції;
- ефективність
- зношеність/ відсутність сучасної інфраструктури;
комунікацій;
- політика збуту продукції;
- достатня інформатизація;
- постачання сировини;
- асортиментна політика;
- фінансова стійкість, неплатоспроможність;
- цінова політика.
- недостатність кредитних ресурсів;
- інвестиційний менеджмент.
Зовнішні можливості:
Зовнішні загрози:
- стабільність
- зміна політичного курсу країни;
кон’юнктури ринку;
- зміна законодавства;
- підвищення якості
- зміна податкової політики;
продукції;
- зміна соціальної політики;
- конкурентна ціна
- зростання інфляції;
продукції;
- банкрутство партнерів;
- витримка конкуренції в
- підвищення цін на сировину, матеріали, паливо;
галузях;
- неплатоспроможність населення;
- демографічне
- старіння робочої сили;
піднесення.
- відтік людських ресурсів;
- паводки, зсуви;
- загроза техногенного характеру (сховища хімічних
речовин).

Рис. 2.22. Матриця сильних та слабких сфер бізнесу Закарпатської області (за результатами опитування двох фокусних груп)
Джерело: розроблено автором на основі результатів опитування, 2011 р.

З результатів зведеної матриці сильних та слабких сторін
бізнесу (рис.2.22) у регіоні видно критичність впливу зовнішнього та
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внутрішнього оточення та можливості їх подолання підприємствами
області.
За
результатами
опитування
представників
бізнесу
Закарпатської області на предмет ризиків їх діяльності можна
зробити такі висновки:
• стабільними та перспективними для розвитку видами господарської діяльності в Закарпатській області є сільське господарство, мисливство, лісове господарство; оброблення деревини та
виробництво виробів з деревини, крім меблів; текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра; діяльність готелів та ресторанів (в т.ч. туризм); торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку;
• найбільша імовірність необґрунтованих витрат підприємств області можлива із-за неефективних технологій та інвестиційно-фінансової політики;
• у сфері управління ризиками стосовно людських ресурсів
наявні проблеми, що пов’язані із неефективною кадровою політикою,
політикою оплати праці та недостатньою кваліфікацією працівників;
• серед факторів-ризиків у сфері технологій, обладнання
найкритичнішими є морально застарілі технології, відсутність інновацій, зношена інфраструктура;
• у більшості підприємств регіону існують проблеми катастрофічного та критичного характеру, що пов’язані із ринками збуту
продукції, ціновою політикою і т.д.;
• фінансова криза кінця 2009 негативно вплинула на інвестиційно-фінансову діяльність бізнесу і, як результат, спровокувала високу імовірність ризиків неплато- та некредитоспроможності СПД;
• зміна політичного курсу держави та недосконалість її зако-

• серед негативних зовнішніх фінансово-економічних ризиків
успішної діяльності СПД найкритичнішими визначено: підвищення
цін на сировину, паливо, матеріали; нестійкість коливання валютного
курсу та непрогнозована інфляція;
• проблеми міграції робочої сили та старіння людських ресурсів були визначені представниками бізнесу як найкритичніші
проблеми соціальної сфери, тому актуальними для вирішення залишаються питання формування життєздатних принципів соціальної
політики держави;
• для поліпшення системи ризик-менеджменту охоплених
анкетуванням підприємств слід рекомендувати використання таких
методів, як хеджування, страхування, лімітування та диверсифікації, оскільки більша частина опитуваних менеджерів підприємства
неефективно використовує інструментарій запобігання негативній
дії ризиків.
Для уникнення негативного впливу ризиків на результати
діяльності підприємств регіону було розроблено низку рекомендацій
щодо управління людськими ресурсами, технологіями, обладнанням
та різними виробничими процесами. Часткова нейтралізація
негативного впливу зовнішніх ризиків підприємств можлива лише
за рахунок формування сприятливого бізнесового клімату, в якому
ключові зміни повинні здійснити органи державного управління.
За результатами оцінки стабільності видів діяльності регіону
за експертними та статистичними оцінками можна підсумувати
наступне:
• динаміка індексів ВДВ у регіоні в цілому та у розрізі вибраних представниками бізнесу видів економічної діяльності показала на стабільне зростання показника (особливо у останні із ана-

нодавчої бази, були визначені підприємствами як головні стримуючі
зовнішні чинники їх розвитку;

лізованих періодів) та очікуване його збільшення на регіональному
рівні, на 21%;
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• індекси кількості найманих працівників у 2001-2010 роках
щорічно зменшувалися практично у всіх галузях. Така динаміка є
негативною, з точки зору регіону, оскільки свідчить про відсутність
екстенсивного типу зростання підприємств;
• у розрізі вибраних видів діяльності та області в цілому спостерігається щорічне нарощування обсягів реалізованої продукції у
2000-2010 роках. Очікуванні значення індексів обсягів реалізованої
продукції по всіх видах діяльності (за винятком оброблення деревини) є більшими за одиницю, тобто очікується зростання обсягів;
• позитивним у динаміці є зниження трудомісткості реалізованої продукції та зростання заробітної плати у більшості аналізованих видів діяльності. Крім того, розраховані математичні очікування вказують на можливе покращення показників в межах від 10
до 17%.
• Оцінка ризику за показниками середньоквадратичного відхилення, дисперсії, моди, медіани, ексцесу, асиметрії, коефіцієнту
варіації дозволила зробити такі висновки:
• існує висока міра ризику зміни індексів обсягів реалізованої
продукції, продуктивності праці у області; індексів середньомісячної
заробітної плати у сільському господарстві, мисливстві та лісовому
господарстві; індексів продуктивності, частки виду діяльності у економіці області, обсягів реалізованої продукції у обробленні деревини
та виробництві виробів із деревини, крім меблів; індексів всіх показників (за винятком середньомісячної заробітної плати) у діяльності
готелів та ресторанів; індексів обсягів реалізованої продукції, рівня
продуктивності праці, обсягів ВДВ у торгівлі з огляду на невизначеність і конфліктність умов (високі значення дисперсії та стандартного
відхилення);

діяльності. Найстабільнішими за коливаннями показника кількості
найманих працівників є такі види діяльності, як текстильне виробництво, виробництва одягу та торгівля. Низьким та середніми є
ризики, що пов’язані із формуванням середньої заробітної плати у
всіх видах діяльності. Високою мінливістю, а отже і ризикованістю
характеризується показник частки таких видів діяльності як оброблення деревини та діяльність готелів і ресторанів. У зону низької
невизначеності за коефіцієнтом варіації по показнику продуктивності праці було віднесено чотири види діяльності (за винятком текстильного виробництва);
• порівняння результатів експертної та статистичної оцінок невизначеності засвідчує, що різні показники і методи дають
узгоджені результати. І можна сказати, що найбільшою стабільністю характеризувалася діяльність сільського господарства.
Тому, в якості стратегічного пріоритету варто обрати саме
цю галузь, хоча ефективність галузі і пов’язана із природнокліматичними умовами та земельними ресурсами. Доцільно в
якості пріоритету обрати АПК, який включатиме не тільки сільське
господарство, а і харчову промисловість та підгалузі реалізації
готової продукції.
У
сфері
управління
людськими
ресурсами
найкритичнішими
факторами
ризиків
представниками
бізнесу та органів влади визначено неефективну політику
оплати праці, невірну кадрову політику та некваліфікованих
працівників. Найбільші розходження у оцінках впливу ризиків
на результати діяльності підприємств регіону спостерігалися
у таких факторах як несанкціонована діяльність працівників
та перевищення повноважень. Такі обставини можна

• із сформованого портфелю видів діяльності наявний середній рівень ризиків, що пов’язані із вироблення ВДВ у всіх видах

пояснити внутрішнім характером двох останніх проблем на
підприємстві та відповідно їх конфіденційністю (відсутність
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офіційної звітності, що характеризують стан цих проблем на
підприємствах).
Серед ризиків, що пов’язані із процесами на підприємствах
Закарпаття, найбільш критичними є проблеми збуту продукції.
Результати відповідей фокусних груп можна пояснити декількома
причинами: відсутністю (у більшості випадків) маркетингових
стратегій на підприємствах, а наявність лише виробничо-збутової
політики; низький рівень витрат на збут та рекламу на підприємствах
регіону; використання тільки внутрішніх ринків збуту продукції чи
навпаки, робота за давальницькими схемами і т.д.
Найбільше проблем у підприємств регіону за результатами
опитування фокусних груп існує у сфері управління технологіями
та обладнанням. За результатами відповідей респондентів на 36%
опитаних підприємств регіону рівень впливу морально застарілих
технологій на результати діяльності підприємства є катастрофічним.
Не менш негативно на ефективність роботи бізнесу впливає і
зношеність (чи відсутність) сучасної інфраструктури. Можливо саме
за рахунок наявності таких проблем у регіоні впродовж останніх
з боку органів влади було ініційовано розробку та провадження
низку проектів, що спрямовані на розвиток інфраструктурної сфери
регіону.
Зведені результати експертного опитування представників
органів влади та бізнесу показали, що найбільшими зовнішніми
загрозами підприємствам області є: зміни у законодавстві, зміни
податкової політики країни, підвищення цін на енергоресурси,
неплатоспроможність населення та старіння робочої сили, природні
катаклізми.
Співставлення оцінок показало, що практично ідентично двома

результати підприємств. В цілому, в процесі експертної оцінки
впливу зовнішніх ризиків на діяльність підприємств більш
критичними виявилися бачення представників органів влади (за
винятком окремих видів ризиків), що свідчить про адаптованість
підприємств до зовнішнього оточення та розуміння ними міри
впливу цих ризиків.
Результати опитування виробили ранги проблем:
• соціально-економічного характеру: неплатоспроможність,
старіння населення та відтік людських ресурсів;
• фінансово-економічного характеру: банкрутство СГД,
зменшення споживання благ і послуг (як взаємокорелюючий із соціальним ризиком неплатоспроможності), нестабільність національної валюти, криза банківського сектору;
• законодавчого характеру: суперечність, недосконалість законодавчої та податкової політики.
Основними перевагами діяльності бізнесу області є: дотримання
норм праці, дисциплінованість працівників, дотримання та виконання
функцій, повноважень, ефективність комунікаційних процесів,
достатня інформатизація, асортиментна та цінова політика.
Основними зовнішніми можливостями для розвитку бізнесу,
на думку опитаних, є: можливості у підвищенні якості продукції,
витримка конкурентної ціни продукції, витримка зростання
конкуренції в галузях, демографічне піднесення (збільшення
народжуваності). Важливим питанням до вирішення залишається
визначення яким і звидів діяльності у регіоні притаманні ці
можливості, та саме за рахунок яких комплексів галузей буде
забезпеченого життєздатний розвиток регіону. Відповіді на ці
запитання можливо отримати з допомогою статистичної оцінки

групами визначено вплив таких ризиків, як неплатоспроможність
населення, старіння робочої сили, зміна податкової політики на

адекватності отриманих емпіричних результатів у розрізі вибраних
видів діяльності області.
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2.3 Інституціональні особливості
розвитку економіки регіону
У процесі роботи над науковою темою було проведено
опитування представників органів влади та бізнесу у розрізі
районів Закарпатської області, завданням якого стало виявлення
головних проблем інституціонального середовища, а також бачення
вказаними ланками напрямів поліпшення цього середовища з
метою сприяння розвиткові бізнесу, створенню нових робочих
місць тощо. Опитування було виконано у формі анкетування.
Респондентам від влади та бізнесу окремо пропонувалося за
10-бальною шкалою оцінити важливість заходів із визначеного
переліку (надалі – заходів) щодо їх впливу на покращення
інституціонального середовища області. При цьому для заходу
із найбільшим ймовірним впливом слід було присвоїти 1 бал, а,
відповідно, із найменшим – 10 балів.
Опрацювання результатів опитування відбувалося в декілька
етапів. Спочатку було визначено загальну для області кількість
випадків присвоєння кожному заходу відповідної оцінки впливу. Далі
було виокремлено три ступеня важливості заходів, а саме: найвищий,
середній і найменший. Найвищий ступінь важливості було присвоєно
заходам із оцінкою від 1 до 3, середній – від 4 до 7 і, відповідно,
найменший – від 8 до 10. Після цього усі заходи із відповідними
кількостями випадків присвоєння їм певних оцінок були віднесені до
однієї з цих трьох груп за ступенями важливості. І, на останок, для
виявлення відносної важливості того чи іншого заходу було поділено
кількість випадків його віднесення до групи з найвищим ступенем
важливості до загальної кількості відповідей респондентів щодо
даного заходу. Результати опитування приведені на рис. 2.23. Як видно
з рисунку, всі вони були виділені в три основні групи у відповідності
із значеннями відносної важливості (на рисунку – справа).
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Характерно, що лише за кількома заходами позиції влади
та бізнесу майже збіглись: зменшення корупції, стабільне та
пільгове податкове середовище, позитивна взаємодія з органами
зайнятості з перепідготовки працівників, результативна
взаємодія та співпраця з освітніми закладами. Одночасно
бізнес надає більшої значущості та важливості тим заходам й
інституціональним перетворенням, ефективність яких залежить
саме від діяльності владних структур на всіх рівнях, від загального
інституціонального середовища в країні (практично всі заходи
першої та другої груп на рисунку). Разом з тим для владних
структур пріоритетними порівняно з бізнесом є: створення умов
для якісної роботи з інвесторами, добрі умови фінансового
забезпечення, формування ефективного доступу до зовнішнього
фінансового забезпечення, тобто ті напрями, що пов’язані із
залученням інвестиційних ресурсів. Також влада більшою
мірою усвідомлює важливість інформаційно-консультативної
підтримки бізнесу.
Таким чином, можна зробити висновок, що для покращання
інституціонального середовища, на думку опитаних, в першу
чергу, необхідно реалізовувати заходи з першої групи, а саме
посилювати боротьбу з корупцією, якісно покращувати взаємодію
влади та бізнесу, судочинство, спрощувати реєстраційні та звітні
процедури та зменшувати криміногенну обстановку навколо
бізнесу регіону.
Бездіяльність у цих напрямках та зосередження зусиль
виключно на реалізації заходів з другої та третьої груп, очевидно,
не дадуть значного ефекту у покращанні інституціонального
середовища Закарпаття. Характерним є і те, що більше половини
заходів із першої та другої груп, а також практично всі заходи
третьої групи можуть бути реалізовані саме на регіональному

рівні, зокрема, в сфері налагодження позитивної взаємодії з
органами влади, навчальними та науковими закладами, а також
щодо розбудови та вдосконалення мережі спеціалізованих
установ і організацій, які сприятимуть комплексному розвиткові
пріоритетних видів економічної діяльності на рівні регіону. Не
применшуючи ролі та значення макроекономічних чинників
інституціонального розвитку (зменшення корупції, спрощення
реєстраційних та звітних процедур для бізнесу, підвищення
якості судочинства, стабільне та пільгове податкове середовище
і т.і.) слід наголошувати на вказаних регіональних аспектах
та особливостях, урахування яких дасть можливість досягати
конкретних результатів в короткостроковій перспективі.
Опитані в процесі виконання теми респонденти від
бізнесу та органів влади з районів області висловили у цілому
достатньо негативні оцінки інституціонального розвитку,
особливо наголосивши на питаннях корупції, якості судочинства,
реєстраційно-дозвільних процедурах для бізнесу, налагодженні
позитивної взаємодії з органами влади.
Для покращення інституціонального середовища Закарпатської
області, передусім, необхідно посилити боротьбу з корупцією
на регіональному рівні, забезпечити більш якісну взаємодію
регіональної влади та бізнесу, реалізовувати заходи з підвищення
якості судочинства та спрощення реєстраційних і звітних процедур
для підприємців. Невиконання цих заходів призведе до зниження
ефективності інших дій із вдосконалення інституціонального
середовища регіону.
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Рис. 2.23. Відносна важливість окремих заходів з покращення інституціонального середовища Закарпатської області
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2.4 Емпірична модель стратегічного
економічного розвитку регіону
На основі отриманих результатів дослідження побудовано
емпіричну модель стратегічних пріоритетів економічного розвитку
регіону (рис. Д1, Додаток Д). У моделі представлено узагальнення
щодо пріоритетних цілей, до них, зокрема, відносяться (1) високий
валовий випуск продукції, (2) висока оплата праці, (3) підвищення
зайнятості, (4) висока валова додана вартість, (5) високі доходи
населення та (6) створення високотехнологічних робочих місць. У
графічному зображенні два показники об’єднані - оплата праці та
валова додана вартість.
В ілюстрованому варіанті моделі показано види діяльності,
які визначені респондентами як найсприятливіші для досягнення
цільових показників. Вони охоплюють: (1) сільське господарство,
мисливство, лісове господарство, (2) текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та виробів з хутра, (3) діяльність готелів
та ресторанів і (4) оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини.
Використовуючи отримані дані дослідження було вироблене
усереднене бачення бізнесу та органів влади у цілому по області
щодо пріоритетних шляхів розвитку, що також відображено у моделі:
(1) приток інвестицій, (2) підвищення рівня високотехнологічності
економіки, (3) підвищення інноваційності економіки та (4)
підвищення рівня ресурсозбереження в економічній діяльності.
У моделі також показано ризики та оцінку інституційного
середовища.
На основі загальної моделі виокремлено специфічні моделі
для кожного пріоритетного виду діяльності з міжкомпонентними
зв’язками (рисунки 2.24 - 2.27).
Зокрема, для моделі сільського ті лісового господарства
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(рис. 2.24) виявлено, що ця діяльність асоціюється у баченні
респондентів із суттєвим внеском у досягнення валового випуску,
підвищення зайнятості і валової доданої вартості. Для цієї галузі в
регіоні найбільше ресурсне забезпечення за їх оцінками припадає
на природні та людські ресурси. За зведеними оцінками ресурсного
забезпечення сільське та лісове господарство теж вважається
одними із найзабезпеченішими. Респонденти вважають природні та
людські ресурси найбільш поширеними для провадження в області
пріоритетних видів діяльності.
Модель також ілюструє зв’язки між інструментами розвитку
відносно виду діяльності. Зокрема, для сільського та лісового
господарства опитувані представники органів влади та бізнесу
найбільш необхідними та ефективними вважають підвищення
технологічності, ресурсозбереження та якості продукції.
На рис. 2.25 зображена модель для виробництва одягу. Дані
моделі показують, що респонденти вважають найбільш значимий
внесок цієї галузі у формування доходів населення та зайнятості.
З огляду на ресурсне забезпечення можна стверджувати, що
найбільш сприятлива ситуація для цього виду діяльності щодо
людських та матеріально-сировинних ресурсів. Відносно шляхів
розвитку, то, на думку респондентів, виробництво одягу найбільше
потребує притоку інвестицій, підвищення інноваційності та якості
продукції.
Емпірична модель виокремлення стратегічних пріоритетів
для оброблення деревини представлена на рис. 2.26. Дані рисунку
свідчать про те, що очікування респондентів від цього виду
діяльності пов’язані з внеском у досягнення трьох цільових
показників – валовий випуск, зайнятість та високотехнологічні
робочі місця. Для цієї галузі, вважають респонденти, найбільша
пропозиція природних ресурсів, що, в принципі, логічно, особливо
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У розробленій моделі присутні також ризики та оцінка
інституційного середовища. Оскільки вони не диференційовані

Валовий
випуск

з огляду на зношені основні засоби та переміщення кадрів в інші
види діяльності.
На рисунку 2.26 можна також виокремити зв’язки, що
характеризують шляхи та інструменти розвитку – приток інвестицій,
підвищення якості продукції до міжнародних стандартів, підвищення
рівня високотехнологічності господарювання та сприяння експорту.
Потрібно зауважити, що сприяння експорту не набуло відповідної
оцінки для його інтерпретації як найважливішого інструменту, але
саме для цього виду діяльності експорт був оцінений як один з
найважливіших напрямів його розвитку.
На рисунку 2.27 зображена схематична модуль пріоритетних
зв’язків для діяльності готелів і ресторанів, яка, в цілому, отримала
велику підтримку респондентів як бажаного виду діяльності
для регіону. Вона лідирує за загальними оцінками і від неї, в
свою чергу, очікується найбільший внесок у регіональні і місцеві
бюджети та підвищення зайнятості, але також як сфера підвищення
доходів населення. Найбільше ця галузь забезпечена природніми
та людськими ресурсами. У контексті ресурсного забезпечення це
галузь - одна з небагатьох, для якої респонденти виокремили також
інформаційне забезпечення на відносно значимому рівні.
На рисунку 2.27 також визначені шляхи та інструменти
розвитку діяльності готелів та ресторанів – це приток інвестицій,
розвиток високої кваліфікації людських ресурсів та транскордонного
співробітництва. Варто зазначити, що розвиток високої кваліфікації
людських ресурсів та транскордонного співробітництва не отримали
достатньої підтримки в загальних оцінках респондентів, тому вони
не узагальнені як найзначиміші для області. Але для цього виду
діяльності їх пріоритетність відчутна і достатньо очевидна.
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Рис.2. 25 Емпірична модель пріоритетних зв’язків діяльності з виробництва одягу, Закарпатська обл., 2011 р.
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в розрізі видів діяльності, то доцільно щодо них зробити загальні
висновки і провести деякі очевидні зв’язки.
Зокрема, висока оплата праці як одна з основних цілей може
забезпечуватися підвищенням рівня високотехнологічності
економіки, розвитком експорту, підвищенням інноваційності
економіки, розвитком високої кваліфікації людських ресурсів.
У цьому випадку для активізації інструментів (розвиток високої
кваліфікації людських ресурсів, підвищення інноваційності
та високотехнологічності економіки) та мінімізації дотичних
ризиків (у даному контексті – економічних та технологічних)
може слугувати відповідне інституційне забезпечення
(позитивна взаємодія з органами влади та надання підтримки
МСБ з регіональних фондів, особливо для забезпечення потреб
відповідного економічного інструментарію для досягнення
вказаної мети). Можливості отримання високого валового
випуску можуть базуватися на попередньо вказаному ланцюгу,
але тут важливими є також усунення інвестиційних та
технологічних, політичних та законодавчих ризиків. Підвищення
зайнятості у свою чергу добре асоціюється з інвестиційною
діяльністю, позитивною взаємодією з органами влади,
спрощенням реєстраційних і звітних процедур для бізнесу,
надання підтримки МСБ з регіональних фондів. Висока додана
вартість створюється високотехнологічними робочими місцями,
обидві цілі можуть забезпечуватися за рахунок інноваційності та
високотехнологічності економіки, енерго- та ресурсозбереження,
якості продукції, розвитку високої кваліфікації людських
ресурсів. Варто також зауважити, що джерелом високого валового
випуску та доданої вартості також може бути глибша переробка
продукції. Разом з тим, жоден з вищеназваних інструментів в
емпіричних оцінках не забезпечений інституційно.
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Рис.2.26 Емпірична модель пріоритетних зв’язків діяльності з оброблення деревини, Закарпатська обл., 2011 р.
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У цілому, щодо виробленої моделі потрібно зробити деякі
застереження. По-перше, наведені у ній складники представляють
собою узагальнення перших трьох пріоритетних рівнів у відповідях
респондентів. Тому можливі певні упущення, які стосуються кількісно
менш значимих відповідей. По-друге, дане емпіричне дослідження
побудоване у т.ч. на опитуванні груп експертів, які, виражаючи власне
фахове бачення, можуть все ж формувати свою відповідь до певної
міри суб’єктивно. Так само бізнес часто формує у відповідях оцінки,
які є суто сфокусованими на особливостях його діяльності, що теж
може призводити до певних прогалин чи неточностей їх оцінок. Крім
того, наведений аналіз можливих взаємозв’язків у моделі звичайно
не є вичерпним.
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Частина 3
ДІАГНОСТИКА І ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ
СТРАТЕГІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
3.1 Діагностика економічного розвитку регіону,
обґрунтування і прогнозування його пріоритетних напрямів
3.1.1 Тенденції економічного розвитку Закарпатської області
Загальна характеристика регіону
Закарпатська область розміщена на південному заході
України. Вона межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і
Румунією, а також з Львівською та Івано-Франківською областями
країни. Таке положення надає їй низку геоекономічних переваг у
зовнішньоекономічній діяльності.
Площа Закарпаття становить 12,8 тис. кв. км або 2,1% території
України. Площа регіону у 1,7 рази менша від середньостатистичної
області України, майже в 3 рази менша від найбільшої за площею
Одеської області (33,3 тис. кв. км) і дещо більша від найменшої за
площею Чернівецької області (8,1 тис. кв. км) (тут і далі статистична
інформація наведена на основі [135]).
В області є 19 пунктів переходу кордону сусідніх держав.
Унікальне геополітичне розташування області на перехресті
міжнародних транспортних, економічних, торговельних, культурних
шляхів сприяє розвиткові і подальшому поглибленню всебічного
міждержавного співробітництва, відводить важливу роль регіону в
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інтеграції України в європейські структури.
За підсумками 2011 року Закарпатська область у
загальнодержавному рейтингу посіла 9 місце. Це – найкращий
показник за останні роки (проти 19 місця у 2009-му та 15-го – у
2010 роках). При цьому, за дев’ятьма показниками область посідає
1–3 місця в державі. Зокрема, регіон ділить лідерські позиції за
часткою створених нових робочих місць на малих підприємствах,
що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для
реалізації інвестиційних проектів. Знаходиться на перших позиціях
в державі за часткою реалізованої інноваційної продукції [136].
Природні ресурси
У структурі території області 35,45% займають сільгоспземлі
(тобто третину території), 56,78% – ліси, забудовані території
– 3,65%, води та заболочені землі – 1.5% (на початок 2011 р.).
Значну частину території краю займають гори (майже 80%).
Сільськогосподарська освоєність території області складає 31,80%,
а з усіх сільськогосподарських угідь розораними є 47,9%. У
розрахунку на одну особу припадає по 0,36 га сільськогосподарських
угідь, у тому числі 0,16 га ріллі.
Ліси, одне з найбільших багатств Закарпаття, вкривають більше
половини території області. За запасами деревини, які оцінюються майже
у 200 млн. м3, область займає перше місце в Україні. Щорічна заготівля
деревини становить близько 1 млн.м3. Більше половини запасів – це цінні
породи деревини. В залежності від вертикального поясу переважають
дубово-грабові, дубово-букові, букові та хвойні ліси. Загалом твердолистяні
породи складають 62,2%, хвойні - 29,9 та 7,9% - інші.
Мінерально-сировинна база області нараховує понад 220
родовищ, більше як 30 видів корисних копалин, серед яких кам’яна
сіль, каолін, мармур, поліметали, алуніти, перліти, цеоліти, ліпарити,

можна розмістити близько 20 тис. осіб. Закарпаття має сприятливі умови
і потенціал для подальшого розвитку туризму і рекреації європейського
рівня. Набуває розвитку сільський зелений туризм, який позитивно
впливає на соціально-економічне становище сільських населених
пунктів. В області зареєстровано понад 2000 пам’яток історії, культури
та архітектури, проводяться заходи з їх збереження.

вартості), транспорт і зв’язок (11,36% випуску, 12,72% регіональної
доданої вартості). Структура економіки за критерієм валового
випуску та регіональної доданої вартості в розрізі всіх видів
діяльності проілюстрована на рис. 3.1.
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закладів, вся мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних
та готельних закладів області нараховує 356 об’єктів, в яких одночасно

господарство (13,11% випуску, 13,79% регіональної доданої
вартості), торгівля (11,57% випуску, 15,89% регіональної доданої

Оптова й роздрібна торгівля,

мінеральних вод. Із 36 типів мінеральних вод України 32 знаходяться в
Закарпатті. В області діє понад 60 санаторно-курортних та оздоровчих

Закарпатської області за даними 2010 р. є переробна промисловість
(28,44% випуску, 13,69% регіональної доданої вартості), сільське

Рибне господарство

властивостями не поступаються відомим водам Кавказу, Чехії, Франції.
В області вивчено понад 700 водопроявів у складі 67 основних родовищ
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Економічні види діяльності
Основними видами підприємницької економічної діяльності

Добувна промисловість

барити. Закарпаття – один з найбагатших регіонів світу щодо
покладів цеоліту та єдиний в державі постачальник перлітової
сировини. Область володіє значними запасами високоякісної
кам’яної солі. Розробляється Берегівське родовище первинних
каолінів, придатних після збагачення для фарфоро-фаянсового та
паперового виробництва. Великий практичний інтерес становлять
барити та бентонітові глини. Розвідане Біганське родовище бариту
також єдине в Україні [137].
По водозабезпеченості Закарпатська область займає перше місце
в державі. Гідроенергетичний потенціал річок області становить
четверту частину цього потенціалу України. Гідрографічна мережа
Закарпаття формує високий потенціал для гідроенергетики.
Гідроенергетичний потенціал малих річок Закарпатської області з
огляду економічного використання оцінюється в 1357 тисяч кВт/
год., а основний технічний потенціал - 2991 тисячі кВт/год. щорічно.
Рекреаційні ресурси
Закарпаття є курортним регіоном. За висновками фахівців мінеральні
та термальні води краю за своїм хімічним складом і лікувальними

Діагностика і формування пріоритетів стратегічного економічного розвитку регіону
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Рис.3.1. Динаміка валового випуску та регіональної доданої вартості за
видами економічної діяльності Закарпатської області, млн. грн.
Джерело: розроблено за даними [135],[138-147]

Ілюстрована інформація на рис.3.1 свідчить, що найменші зміни
динаміки і найбільш плавні тенденції характерні для сільського
господарства порівняно навіть з такими усталеними для області
видами діяльності, як торгівля та транспорт і зв’язок.
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Частина 3

Основні тенденції динаміки важливих секторів економіки
за показниками виробленої продукції (наданими послугами)
зображено на рис.3.2. Зокрема, помітне явне зниження обсягів
представлених видів діяльності у 2008 та особливо у 2009
роках, зумовлене глобальними кризовими процесами. Найбільш
стабільним у контексті динаміки за цей період виявилося сільське
господарство, хоча обсяги промислового виробництва залишалися
порівняльно вищими.

товариств, 3327 приватних підприємств, 4714 товариств з
обмеженою та 32 з іншими видами відповідальності, 2334
комунальних підприємств, 1624 фермерських господарств, 236
кооперативів, з них 27 – сільськогосподарських, 111 підприємств
споживчої кооперації, 35 іноземних та 110 спільних підприємств,
33 представництва.
Загальним показником ефективності економіки є продуктивність
праці (рис. 3.3).
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Рис.3.2 Індекси виробленої продукції Закарпатської області за сферами
діяльності, у % до попереднього року, 1995-2010 рр.
Джерело: розроблено на основі [135]

Економічні види діяльності в області здійснюються у різних
організаційних формах. В Закарпатті на 1.01.2011 р. діяло 21399
суб’єктів господарської діяльності, у т.ч. зі статусом юридичної
діяльності – 20220 одиниць. Найбільша кількість підприємств
функціонувала у сфері комунальних та індивідуальних послуг,
культури та спорту - 4673 од., торгівлі – 3753, переробній
промисловості - 2266, сільському господарстві, мисливстві,
лісовому господарстві - 2243 од.
За організаційно-правовими формами господарювання в
області наявні 357 колективних підприємств та 280 акціонерних

Операції з нерухом., послуги юридичним особам
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Фінансова діяльність

Будівництво

Транспорт і зв’язок

Оптова й роздрібна торгівля,

2008
Випуск
2009
Випуск

Готелі та ресторани

Рис.3. 3. Продуктивність найманої праці за видами діяльності Закарпатської області, 2007-2011 рр., тис. грн./ ос.
Джерело: розроблено на основі [135]

Значні обсяги праці, що не обліковується як наймана,
виявляються при порівнянні продуктивності праці найманих та
зайнятих працівників (табл. Е1 Додатку Е). Зокрема, дані таблиці
свідчать про порівняно з найманими працівниками значно
більшу кількість осіб, що зайняті у сільському господарстві,
торгівлі, будівництві, операціях з нерухомістю. Така ситуація
відповідно генерує відмінності у показниках продуктивності
праці.
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Основні види промисловості
У 2010 порівняно з попереднім роком обсяги промислової
діяльності зросли майже у 1,5 рази. Серед підвидів промислової
діяльності найбільше зростання досягнено у машинобудуванні –
221%, хімічній та нафтохімічній діяльності - 122%, виробництві
та розподіленні електроенергії, газу та води – 121%, легкій
промисловості - 1,02%. За роки кризи три види промислової
діяльності демонстрували зростання – целюлозно-паперова, хімічна
та нафтохімічна і виробництво, розподілення електроенергії, газу
та води. Разом з тим, за період з 2001 по 2010 роки найбільше
зростання було притаманне машинобудуванню (майже у 10
разів), зокрема серед його підвидів - виробництво транспортного
устаткування (майже 18 разів), виробництво електричного та
електронного устаткування – майже 13 разів. Зростало також
хімічне та нафтохімічне виробництво – у 7 разів. Виробництво
харчової продукції за останню декаду збільшилося майже вдвічі,
але роки кризи (2008-2010 рр.) призвели до значного скорочення
обсягів виробництва – близько 35% .
Машинобудування
Провідна галузь промислового комплексу області машинобудування, її частка у реалізації продукції становить 44 відс.
До машинобудівного комплексу відноситься 34 підприємства різної
форми власності. Лідерами є такі: ПрАТ „Єврокар”, ТОВ „Джейбіл
С.Ю.Л.”, ТОВ „Ядзакі Україна”, їх обсяг реалізації становить більше
88 відс. до загального обсягу реалізації продукції машинобудування.
ПрАТ “Єврокар” є виробником автомобілів, вузлів, деталей й
приладдя для авто та їх двигунів, здійснює технічне обслуговування
автомобілів, а також оптову та роздрібну торгівлю ними. Протягом
2001-2010 рр. на підприємстві вироблялися автомобілі Škoda,
Volkswagen, Audi, SEAT. Нині здійснюється виробництво автомобілів
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усього модельного ряду марки Škoda. Підприємство оснащене
сучасним промисловим обладнанням провідних європейських
виробників.
Легка промисловість
Легка промисловість області представлена підприємствами,
які відносяться до двох основних видів діяльності: текстильне
виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра;
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
У структурі виробництва легкої промисловості із 66-ти
підприємств основного кола, що звітуються щомісячно, швейна
займає 63,6 відс., взуттєва – 22,7 відс, інші – 13,6 відсотки. Питома
вага галузі у реалізації продукції становить 4,5 відсотки.
Планується створення нових виробництв, як на базі
діючих підприємств, за рахунок реконструкції та технічного
переоснащення, так і створення нових виробництв за рахунок
зовнішніх та внутрішніх інвестицій (ТОВ „Кнюпель Ферпакунк”
с.Бакта Берегівського району).
Харчова промисловість
Важливою частиною агропромислового комплексу області
є харчова промисловість і переробка сільськогосподарських
продуктів. Пріоритетними видами галузі є, виноробство,
виробництво безалкогольних напоїв, хлібопекарна та консервна
промисловість. За 2010 рік порівняно до попереднього року
зросли обсяги виробництва макаронних виробів (майже у 7 разів),
кисломолочних сирів (у два рази) та інших продуктів, борошна,
круп. При цьому обсяги перероблених овочів зменшилися більше,
як втричі, а порівняно з 2008 роком – майже у чотири рази. За
2010-2009 роки зменшилося також виробництво натуральних
соків (майже удвічі), а за 2010 порівняно до 2008 року - майже у
сім разів.
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Сільське господарство
Сільське господарство займає одне з провідних місць в
економіці області за критерієм валової доданої вартості (у 2009
р. в ньому створено більше 13% РДВ), проте характерною
особливістю сільськогосподарського виробництва області є низька
землезабезпеченість. Закарпаття – один з регіонів, що володіє
унікальними умовами для розвитку садівництва та виноградарства,
можливостями виробництва високоякісної продукції виноробства.
Вина та коньяки Закарпаття увійшли в каталоги кращих вин і коньяків
держави, неодноразово отримували золоті медалі на міжнародних
виставках-ярмарках. Головними видами сільськогосподарської
продукції є картопля, овочі, фрукти, ягоди, виноград, в виробництві
яких регіон є самодостатнім. Серед галузей тваринництва провідними
є м`ясне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво та
бджільництво. Діяльність цієї сфери спрямована на розвиток
великотоварного високоефективного виробництва тваринницької
продукції шляхом будівництва нових тваринницьких ферм та
комплексів, заводів з виробництва комбікормів та відтворення і
раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів.
Торгівля і ресторанне господарство
Мережа торгівлі та ресторанного господарства характеризується
наявністю домінуючої частки приватного капіталу, збільшенням
чисельності приватних підприємців, які обслуговують споживчий
ринок. Із загальної кількості мережі внутрішньої торгівлі (2221
один.), 18,7 відс. належать підприємствам – юридичним особам,
що здійснюють звітність в органи статистики, решта 81,3 відс. –
фізичним особам).
За місцем розташування у містах зосереджено 40,4 відс. об’єктів
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в сільській
місцевості, в тому числі і в селищах міського типу – 59,6 відсотків.
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Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів в області
(2010р.) здійснюється через 877 павільйонів, 99 ринків, 229 АЗС,
1273 магазинів, в тому числі 268 магазинів самообслуговування,
з них 43 супермаркети та гіпермаркети. Забезпеченість населення
в розрахунку на 10 тис. осіб об’єктами роздрібної торгівлі, які
належать суб’єктам підприємницької діяльності різних форм
власності становить 73 одиниці, торгова площа – 5451 кв. м.
Забезпеченість населення в розрахунку на 10 тис. осіб об’єктами
роздрібної торгівлі, які належать юридичним особам, складає 13
один., торгова площа – 1480 кв.м.
У галузі ресторанного господарства області працює 544
підприємства на 26,9 тис. посадкових місць. Забезпеченість
населення в розрахунку на 10 тис. осіб об’єктами ресторанного
господарства, які належать суб’єктам підприємницької діяльності
різних форм власності становить 28 одиниць, що належать
юридичним особам - 4 та 216 посадкових місць.
У системі споживчої кооперації області діє двадцять торгових
точок.
Одним із вагомих каналів реалізації товарів населенню
залишається торгівля на ринках. В області функціонує 99 ринків на
20,1 тис. торгових місць. Поряд із розгалуженою мережею ринків,
органами місцевого самоврядування виділяються земельні ділянки
для проведення ярмаркових заходів з продажу непродовольчої та
продовольчої групи товарів в тому числі і сільськогосподарської
продукції на постійній основі.
Активізація внутрішнього споживчого ринку завдяки зростанню
реальних доходів населення та їх купівельної спроможності,
розширення мережі підприємств торгівлі і ресторанного
господарства, виконання завдань і заходів програм розвитку
внутрішньої торгівлі в районах і містах області зумовило позитивну
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динаміку збільшення обороту роздрібної торгівлі. Обсяг обороту
роздрібної торгівлі за 2011 рік склав більше 10,0 млрд. гривень,
у т.ч. у розрахунку на одну особу – 8307 гривень, при 6459 грн. –
минулого року.
Шляхове господарство
Мережа автомобільних доріг загального користування в області
становить 3348,1 км, з яких доріг державного значення – 636 км;
місцевого значення – 2712,1 км.
Опорна мережа доріг області на сьогодні сформована, її подальший
розвиток спрямований на покращення пропускної здатності
окремих доріг, де за останні роки суттєво зросла інтенсивність руху
транспортних засобів. Курс України на європейську інтеграцію,
приєднання до міжнародних конвенцій та угод у сфері транспорту
і митних процедур, адаптації до норм і стандартів Європейського
Союзу та нормативно правової бази з питань транзитних перевезень,
розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів фокусує
зусилля у напрямі подальшого ефективного розвитку транспортної
системи країни й у тому числі Закарпаття.
Транспорт і зв’язок
Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі
економіки області. В основному він забезпечує потребу області у
перевезеннях вантажів та пасажирів.
Транспорт і зв’язок за обсягами валового випуску та доданої
вартості знаходиться серед провідних видів діяльності, займаючи у
2010 р. відповідно 13-14% відносно регіональних показників.
Галузь зв’язку перебуває на новому етапі розвитку, зазнаючи
істотних змін. Із введенням цифрових АТС зросла якість телефонного
зв’язку, набув розвитку мобільний зв’язок, діє розгалужена мережа

мобільного зв’язку привела до зменшення послуг стаціонарного
телефонного зв’язку.
Споживачам послуг ПАТ “Укртелеком” у Закарпатській
області доступні як традиційні послуги місцевого, міжміського
та міжнародного зв’язку, так і послуги найновітніших технологій:
доступ до мережі Інтернет за технологію ADSL та xDSL, доступ по
комутованій лінії зв’язку; ІР-з’єднання по виділеній лінії; підтримка
первинного та вторинного DNS; маршрутизація додаткових мереж
та автономних систем; надання в користування аналогових та
цифрових виділених некомутованих каналів електрозв’язку;
послуги Frame Relay та ISDN; відеотелефонний зв’язок; додаткові
послуги цифрових АТС з програмним керуванням.
Транскордонний економічний потенціал
У Закарпатській області діє декілька спеціальних режимів
інвестиційної діяльності та транскордонного співробітництва, серед яких:
• зона інвестиційної привабливості – згідно із Законом України від 22.03.2001 № 2322-ІІІ «Про спеціальну економічну зону Закарпаття»;
• територія пріоритетного розвитку – згідно із Законом України від 24.12.1998 № 357-ХІV «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області»;
• Карпатський єврорегіон, загальна територія якого охоплює
21 адміністративно-територіальну одиницю регіонального (обласного)
рівня із загальною площею 145,153 тис. км. Регіони-члени: Угорщина,
Польща, Румунія, Словаччина, Україна (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області).
В області діють такі регіональні програми у сфері сприяння
транскордонному
співробітництву:
Програма
створення

інтернет-провайдерів та інтернет-клубів. Суттєві реформування
відбуваються у галузі поштового зв’язку. Розгалужена мережа

транскордонних транспортно-логістичних центрів, як структурних
ланок інноваційних кластерів на території Закарпатської
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області (термін дії завершився у 2011р.), Програма розвитку
транскордонного співробітництва Закарпатської області, Програма
формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та
залучення іноземних інвестицій у Закарпатську області, Програма
створення індустріальних парків на території Закарпатської області.
Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з основних напрямів
стратегічного розвитку економіки області. У першу чергу їх
характеризують показники експорту-імпорту та іноземного
інвестування. Підприємства області у 2010 р. співпрацювали з
іноземними партнерами з 102 країн світу. Найвагоміші серед них
Угорщина, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Чехія, Китай
та Італія. В експорті Закарпатської області за видами діяльності
у 2010 р. переважала переробна промисловість, займаючи 94%
обласного експорту товарів. Розподіл експорту за основними видами
переробної промисловості представлено на рис. 3.4. Як видно з
рисунку, машинобудування порівняно з іншими видами діяльності
має значно більшу частку в структурі експорту товарами Закарпаття.
виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
легка промисловість

8%

2%
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Рис. 3.5 Структура імпорту переробної промисловості
Закарпатської області, 2010 р.
Джерело: розроблено на основі [135]

Коефіцієнт покриття експортом імпорту складає 87%. В
економіці регіону загалом у 2010 р. обсяги імпорту перевищували
обсяги експорту, разом з тим у переробній промисловості експорт
переважає імпорт, зокрема це стосується таких його підвидів, як
харчова (1,5 рази), легка (1,27 рази), оброблення деревини (7,5
рази), хімічна та нафтохімічна (1,79 рази) види промисловості. У
машинобудуванні імпорт переважає над експортом (1,07 рази).
3.1.2 SWOT-аналіз та стратегічний баланс
економічного розвитку Закарпатської області

оброблення деревини та виробництво виробів з
деревини, крім меблів*

14%
2%
4%
0%

хімічна та нафтохімічна промисловість

металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів
машинобудування (виробництво машин,
електричного, електронного, оптичного
устатковання та транспортних засобів)
70%
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інші види переробної промисловості

Рис. 3.4 Структура експорту переробної промисловості Закарпатської
області, 2010 р.
Джерело: розроблено на основі [135]

У структурі імпорту так само переробна промисловість (76,15%)
та торгівля (20,63%) переважають, складаючи сумарно близько 97%.
Структура імпорту переробної промисловості Закарпатської області
ілюстрована на рис. 3.5.

Аналіз чинників внутрішнього та зовнішнього середовища
економічної діяльності в Закарпатській області здійснювався в
таких напрямах:
(1) природно-ресурсний потенціал,
(2) людський потенціал,
(3) рекреаційно-туристичний потенціал,
(4) економічний потенціал,
(5) науково-технічний потенціал,
(6) інституційний потенціал,
(7) просторово-економічний потенціал.
Оцінка здійснювалась за масштабом дії фактору: 1 – регіональний; 2 – національний; 3 – міжнародний масштаб дії.
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(1) Природно-ресурсний потенціал
Сильні внутрішні сторони
Бал
Слабкі внутрішні сторони
Бал
наявність значної кількості мінепрактична відсутність власних
ральних сировинних ресурсів, у т.ч. 2
2
енергетичних ресурсів
нетрадиційних для України
найвищі в Україні запаси лісових
2
малоземелля
2
ресурсів
високий рекреаційний потенціал
надмірне використання і порушен2
2
регіону
ня відтворення лісових ресурсів
одні з найвищих в Україні та різноруйнування природних ресурсів
2
1
манітні запаси мінеральних джерел
внаслідок настання стихійних лих
недостатній контроль за використанням природних ресурсів (невисокий гідроенергетичний потен1 санкціоноване вирубування лісів,
1
ціал
використання кар’єрів, мисливство,
рибальство)
наявність різних ландшафтно-клі2
матичних зон
багата флора і фауна, в т.ч. наявність унікальних видів, занесених у 3
Програми захисту ЮНЕСКО
14
8
Зовнішні можливості
залучення інвестицій у розвідку
корисних копалин, гідроенергетику,
зацікавленість сусідніх країн у
створенні екомереж у прикордонних регіонах, транснаціональних
заповідників
привабливість природи Карпат для
зовнішніх туристів, у т.ч. з-за меж
регіону
Всього
Стратегічний баланс

Зовнішні загрози
нестабільність законодавчої та нормативно-правової бази, особливо у
3
частині ліцензування використання
мінерально-сировинних ресурсів

2
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Аналіз природно-ресурсного потенціалу свідчить про плюсове
сальдо балансу позитивних та негативних сторін, як у внутрішньому,
так і зовнішньому середовищі, що уможливлює підвищення
ефективності його використання, зокрема, у таких напрямах:
• використання гідроресурсів в енергетичних цілях, розбудова мережі
• малих гідростанцій,
• підвищення рівня використання мінерально-сировинної
бази регіону,
• задіяння у виробництво нових родовищ корисних копалин;
• покращення координації, управління та відтворення лісових ресурсів;
• використання природно-ресурсного потенціалу у розвитку
рекреаційно-туристичної сфери.
(2) Людський потенціал
Сильні внутрішні сторони

Бал

порівняно високий індекс людського
розвитку

2

збереження позитивної динаміки
народжува-ності, середньої очікуваної
тривалості життя

1

сприятлива вікова структура населення

1

3

надмірне використання та вичерпання природних ресурсів для
вивозу за межі регіону

3

3

вплив на якість водних ресурсів
басейну р.Тиси викидів з сусідніх
прикордонних країн

3

висока мобільність та адаптивність
населення

1

8
16

наявність значних резервів трудових
ресурсів

1

9
23
+7

Рис. 3.6 SWOT-аналіз природно-ресурсного потенціалу Закарпатської
області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

219

різноманітний етнічний склад населення,
багатство культурної спадщини
задовільний рівень середньої освіти
сформована система мотиваційних
установок населення

2
1
1

Слабкі внутрішні сторони
територіальні диспропорції у
якості (освіта, кваліфікаційні
навички тощо) та кількості
трудових ресурсів
звуження демографічної
основи відтворення
населення через соціальні
чинники
поширення непродуктивної
самозайнятості та тіньового
працевлаштування
наявність осередків
тривалого безробіття
нижча середньонаціонального
рівня забезпеченість
освітньо-науковими
установами та кадрами

Бал
1

1

1
1
2
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10
Зовнішні можливості

Зовнішні загрози

економічна реалізація історично
сформованих зв’язків населення з
прикордонними країнами

3

підвищення освітнього рівня за рахунок
освітніх обмінів з прикордонними
країнами

3

набуття мігрантами навиків
підприємництва в європейських
країнах, підвищення розуміння високої
виробничої культури

3

можливість зайнятості за кордоном з
порівняно вищою оплатою на основі
вахтових прикордонних поїздок

Стратегічний баланс

6

3

політична нестабільність,
неузгодженість рішень на
різних рівнях влади
низькі державні соціальні
стандарти, у т.ч. відсутність
доходів для забезпечення
якості життя (освіта, охорона
здоров’я, культура)
загальнодержавна
маргіналізація населення,
зниження рівня його
реальних доходів, що
зменшує сукупний попит
господарські ризики,
які впливають на сферу
соціально-демографічних
і соціально-економічних
відносин (інвестиційні,
технологічні,
зовнішньоекономічні)
відтік кваліфікованих
трудових ресурсів за кордон,
високий рівень зовнішньої
міграції

22
+5

2

2

2

2

3
17

Рис. 3.7 SWOT-аналіз людського потенціалу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

SWOT-аналіз людського потенціалу свідчить про загальне
позитивне сальдо балансу позитивних та негативних сторін,
як у внутрішньому, так і зовнішньому середовищі. Це створює
передумови для формування наступних можливих стратегій:
• забезпечення демографічної стабільності шляхом підвищення стандартів життя;
• підвищення культури населення щодо здорового способу життя;
• підвищення якості трудового потенціалу за рахунок ство-
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рення кваліфікованих робочих місць;
• підвищення конкурентоспроможності населення шляхом
досягнення високої якості освіти та інформаційного забезпечення;
• системне формування культурно-мистецької сфери з використанням етнокультурних підходів;
• використання ділових якостей мігрантів у організації бізнесу.
(3) Рекреаційно-туристичний потенціал
SWOT-аналіз рекреаційно-туристичного потенціалу свідчить про
загальне позитивне сальдо балансу позитивних та негативних сторін.
Сильні внутрішні сторони

Бал

багаті природно-рекреаційні
ресурси регіону, у т.ч. національного
і міжнародного значення: лікувальні
мінеральні води, лісові, ландшафтні,
гідрологічні, спелеоресурси, об’єкти
природного заповідного фонду;

2

традиційно провідна сфера
діяльності регіону в Україні

3

сприятливе географічне
розташування області для залучення
іноземних туристів;

3

позитивна динаміка розбудови
матеріально-технічної туристичнорекреаційної бази (в т.ч. сучасного
рівня);
багата історично-культурна
спадщина;
наявність відповідного кадрового
забезпечення;
наявність унікальних туристичнорекреаційних продуктів (у т.ч.
національні традиції та промисли,
фестивалі);

1

2
1
1

Бал
Слабкі внутрішні сторони
недостатність охоплення
природних територій
рекреаційного призначення
затвердженими в установленому 2
порядку генеральними планами
їх забудови і механізму освоєння
територій;
низький рівень розвитку
соціальної та виробничої
2
інфраструктури в рекреаційнотуристичних центрах;
неоптимальна структура сезонних
видів туризму;
недостатність системної
організації інформаційнорекламного забезпечення
рекреаційного комплексу; нестача
інформаційних центрів та центрів
просування туристичних послуг;
недостатній рівень використання
бальнеологічних курортів
непідготовленість сільських
жителів до прийому туристів;
недостатність
висококваліфікованих кадрів у
закладах рекреаційно-туристичної
сфери;

1

1

1
1
1
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наявність громадських організацій
підтримки і розвитку туризму (в т.ч.
сільського).
низькозатратні можливості
створення робочих місць в туризмі;

1
1
15

Зовнішні можливості
створення при консульствах
України за кордоном державних
туристичних офісів

3

зростання інвестиційних
пропозицій щодо розбудови
туристично-рекреаційних
комплексів;

2

можливість розвитку спільних
для усього Карпатського регіону
туристичних продуктів;

9
Зовнішні загрози

2

недостатньо розроблений
регуляторний механізм підтримки 2
розвитку сільського туризму;
погіршення екологічної
ситуації, у т.ч. внаслідок впливу
техногенних факторів;
висока конкуренція з боку
сусідніх регіонів та країн;
зменшення попиту на туристичні
послуги в умовах економічної
кризи

Всього
Стратегічний баланс

7
22
+4

2
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• державне фінансування генерального планування територій
інтенсивного туристичного руху,
• сприяння розвитку транскордонних туристичних мереж,
• підтримка сільського та лісопізнавального туризму.
(4) Економічний потенціал
SWOT-аналіз економічного потенціалу свідчить про загальне
позитивне, з невеликою перевагою, сальдо балансу позитивних та
негативних сторін.
Сильні внутрішні сторони

Бал

розгалужена видова структура
економіки;

1

3

2
9
18

Рис. 3.8 SWOT-аналіз рекреаційно-туристичного
потенціалу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

Разом з тим, у зовнішньому середовищі спостерігається
переважання негативних чинників, що, в принципі, відповідає
дійсності. Розвинена інфраструктура прикордонних країн
приваблює туристів, а покращений сервіс створює прецедент
лояльності і стабільності з боку споживачів. Загальна оцінка
результатів співставлення сильних та слабких складників
внутрішнього і зовнішнього середовища свідчить про доцільність
таких стратегій:
• підвищення рівня загальної гостинності території,
• формування кластерних засад розвитку туристично-рекреаційної галузі,
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порівняно до інших регіонів
випереджаючі темпи зростання валової 2
доданої вартості;
наявність унікальних виробництв;
наявність підприємств малого
та середнього бізнесу, які
мають перспективу розвитку у
сільгосппереробній, будівельній,
транспортній, меблевій,
деревообробній видах промисловості;

2

1

Бал
Слабкі внутрішні сторони
недостатня
конкурентоспроможність
3
виробництва на міжнародних
ринках;
низький рівень інноваційної
діяльності;
низький рівень впровадження
1
енерго- та ресурсозберігаючих
технологій.
неоптимальна структура
1
промислового виробництва;
залежність багатьох виробництв
від давальницької сировини; у
цілому, недосконала структура
експорту

3

недостатній рівень використання
мінерально-сировинних
1
ресурсів;
дефіцит висококваліфікованих
високий рівень інвестиційної
3
працівникків інженерних та
1
складової промислової продукції;
робітничих професій;
наявність достатньої сировинної
дрібнотоварність
бази для добувної, лісопереробної
сільськогосподарського
1
1
промисловості, окремих видів харчової
виробництва; нерозвиненість
та переробної промисловостей;
агропромислової кооперації;
висока інтенсивність
сільськогосподарського виробництва;

1

функціонування виробництв потужних
3
транснаціональних компаній;

низький рівень
агроінфраструктури;

1
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розвинена телекомунікаційна
інфраструктура
інвестиційна привабливість регіону;
доступ до порівняно дешевих
внутрішніх джерел сировини
та ресурсів, що підвищує
конкурентоспроможність продукції.

1
3

1

низьке технологічне
забезпечення сільського
господарства;
незадовільний стан
мереж та обладнання в
енергозабезпеченні;

зацікавленість потенційних іноземних
інвесторів у спорудженні об’єктів
малої гідроенергетики

державна фінансова підтримка
проектів підвищення надійності
енергозабезпечення східних районів
області

3

2

посилення євроінтеграційних процесів,
у т. ч. збільшення фінансування з
3
фондів ЄС
інженерно-комунікаційна доступність
до європейських ринків;

неефективна система розподілу
лісосічного фонду;

1

зацікавленість країн Європи в
органічній продукції
наявність підприємницької ініціативи
на основі особистих та родинних
бізнесових контактів у прикордонних
країнах

16

нестабільна політична ситуація
в Україні

нерозвиненість внутрішнього
ринку країни, низька купівельна
спроможність населення;
велика частка іноземних філій
у структурі економіки, яка
3
призводить до високого рівня
залежності економіки від
зовнішніх чинників
діяльність транснаціональних
компаній в регіоні (репатріація
3
прибутків); зміна локалізації
виробничих потужностей
іноземних компаній;
3

1

1

Зовнішні загрози
недосконалість законодавства
у частині регулювання легкої,
переробної (виноробство)
промисловості, відсутність
державної підтримки
машинобудування і
приладобудування (закінченого
циклу виробництв);
збільшення конкуренції з боку
національних та міжнародних
центрів: ЄС (високі технології),
Угорщина, Польща, Чехія (у
харчовій галузі);

ввезення контрабандної
продукції;

1

відсутність потужних
будівельних компаній;

19
Зовнішні можливості
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2

3

2
2

3

3

Всього
Стратегічний баланс

17
36
+2
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Рис. 3. 9 SWOT-аналіз економічного потенціалу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

Разом з тим, у зовнішньому середовищі спостерігається
переважання негативних чинників, що звичайно знижує економічну
безпеку економічного розвитку регіону. Загальна оцінка результатів
співставлення сильних та слабких складників внутрішнього і
зовнішнього середовища свідчить про доцільність таких стратегій:
• розвиток нових виробництв у результаті реалізації нових
інвестиційних проектів за рахунок формування сприятливих режимів інноваційно-інвестиційної та техніко-технологічної діяльності;
• зростання кількості високотехнологічних інноваційно активних підприємств;
• розвиток кластерів в агропромисловому, лісопромисловому, машинобудівному комплексах, туристично-рекреаційній галузі;
• розвиток внутрішньорегінальної кооперації в обробній
промисловості;
• розвиток екологічно чистих виробництв, особливо органічного сільського господарства;
• приведення структури експорту до міжнародних стандартів,
• сприяння розвитку виробництв, що заміщують імпорт.
(5) Науково-технічний потенціал
SWOT-аналіз науково-технічного потенціалу свідчить про
негативне сальдо балансу позитивних та негативних чинників.
При цьому негативне сальдо має місце з великою різницею як
стосовно чинників внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
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Виходячи з результатів даного аналізу доцільно пропонувати такі
стратегії формування та підвищення ефективності використання
науково-технічного потенціалу:
• підтримка наукових досліджень, у т.ч. прикладних,
• розвиток нових наукоємних видів інноваційної економічної діяльності;
• формування інноваційної інфраструктури, мереж науково-дослідних установ та господарюючих суб’єктів області, які б забезпечували цикл „наукова розробка – впровадження”,
Сильні внутрішні сторони

Бал

Слабкі внутрішні сторони

Бал

наявність підприємств, що
випускають висотехнологічну
продукцію

1

низький рівень розвитку
матеріально-технічної бази
фундаментальних наукових
досліджень

2

високий рівень впровадження
техніко-технологічних та інших
інновацій у машинобудуванні,
приладобудуванні, нових методик
лікування у санаторно-курортних та
лікувально-оздоровчих закладах
розвинена інституційна система
навчання персоналу
наявність інститутів наукових
досліджень, що працюють у
загальнонаціональних та світових
масштабах
наявність наукових шкіл та
відповідних висококваліфікованих
кадрів

Зовнішні можливості

низький обсяг і рівень
прикладних наукових досліджень
1
і розробок, винахідницької та
1
раціоналізаторської робіт, у т.ч. для
потреб області
недосконала структура наукових і
науково-технічних робіт;
відсутність мереж науково-дослідних
установ та господарюючих суб’єктів
області, які б забезпечували цикл
3
„наукова розробка – впровадження”;
відсутність інноваційної
інфраструктури
недостатня кількість дослідників
і фахівців з науковим ступенем у
кадровому складі області
висока залежність
високотехнологічного виробництва
від коштів іноземних інвесторів.
7
1

Зовнішні загрози

1

1

1
3
9
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зростання можливостей
фінансування прикладних наукових
досліджень і розробок у випадку
законодавчого забезпечення пільг на
інноваційну діяльність;

2

висока конкуренція
високотехнологічної та
інноваційної продукції з боку
розвинених країн;
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3

використання можливостей
співробітництва науково – дослідних
секторів наукових установ області
недостатність державної
з фондами Європейського Союзу,
3 підтримки наукової та інноваційної 2
у т.ч. співпраці з прикордонними
діяльності;
країнами.
нестабільність законодавства
стосовно інноваційноінвестиційної діяльності;
міграція за кордон наукової еліти,
активних та кваліфікованих кадрів
Всього
Стратегічний баланс

5
12
-7

2
3
10
19

Рис. 3.10 SWOT-аналіз науково-технічного потенціалу
Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

•

створення екоплатформи та різного виду мереж для просу-

вання інноваційної діяльності,
• формування інституційно-організаційного сприяння інноваційній діяльності в області (науково-дослідні парки, центри трансферу технологій тощо),
• сприяння розвитку творчості та інноваційного клімату в
закладах освіти.
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(6) Інституційний потенціал
Бал
Сильні внутрішні сторони
лібералізація підприємницької
діяльності (створення єдиних
1
реєстраційних та дозвільних офісів);
високий рівень ділової активності;

1

порівняно висока частка малого
підприємництва у податкових
надходженнях, виробництві товарів, 1
робіт, послуг, зайнятості населення,
господарюючих суб’єктів;
наявність ринкової інфраструктури;

1

високий рівень розвитку інституту
власності;

1

розгалужена фінансово-кредитна
мережа;
наявна мережа громадських
інституцій підтримки розвитку
регіону.

Слабкі внутрішні сторони

Бал

високий рівень централізації;

2

слабка система корпоративного
управління;

1

недостатня розвиненість місцевих
фінансових структур;

1

несформованість кластерних
систем;
недостатній рівень розвитку
ринкової інфраструктури
(технопарки, бізнес-центри, бізнесінкубатори, фонди підтримки
підприємництва);

1

1

недостатній розвиток фермерства.

1

1

недостатня якість консультаційної,
інжинірингової, дорадчої
інфраструктури

1

7
Зовнішні можливості
наявність складових для
формування транскордонних
парків та кластерів в
агропромисловому,
лісопромисловому,
машинобудівному, туристичнорекреаційному секторах

1

8
Зовнішні загрози

3

притік капіталу заробітчан

3

наявність коштів міжнародної
допомоги для розвитку певного
виду інституцій

3

нестабільність та
непередбачуваність змін
законодавства, у т.ч. у частині
оподаткування та господарської
діяльності підприємницьких
структур;
жорсткість та надмірна
централізація системи державного
управління та місцевого
самоврядування;
підвищений рівень політичного
ризику, що характеризується
небезпекою чергового перерозподілу
власності, частими змінами в
керівництві всіх гілок влади тощо;

2

2

2

державна підтримка програм
розвитку невеликих громад

Всього
Стратегічний баланс

2

11
18
+2

неузгодженість інтересів
державного управління та
місцевого самоврядування, або
інтересів різних рівнів місцевого
самоврядування (типу місто –
сільська громада, сільська громада – сільська громада), котрі
входять до однієї адміністративно–
територіальної одиниці.
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2

8
16

Рис. 3.11 SWOT-аналіз інституційного потенціалу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

SWOT-аналіз інституційного потенціалу свідчить про позитивне
сальдо балансу позитивних та негативних чинників. При цьому з
невеликою різницею негативне сальдо має місце для внутрішніх
чинників, та позитивне – для зовнішніх чинників. Дані аналізу свідчать,
що на формування інституційного потенціалу великий вплив здійснюють
зовнішні чинники. Виходячи з результатів даного аналізу доцільно
пропонувати такі стратегії підвищення інституційного потенціалу:
− формування якісної консультаційної, інжинірингової,
дорадчої інфраструктури підтримки малого підприємництва на
регіональному та місцевому рівнях; у т. ч. в агропромисловому та
лісопромисловому секторах;
• формування кластерів;
• залучення капіталу заробітчан через інститути підтримки
малого бізнесу;
• створення фондового ринку;
• створення системи впливу громадянського суспільства на
інституційну підтримку економіки, розвитку регіону;
• запровадження механізмів здорової конкуренції та поступової ліквідації тіньового сектору;
• налагодження ефективної співпраці з агентствами розвит-
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ку території та громадськими організаціями;
• застосування програмно – цільового підходу та інструментарію стратегічного управління для розвитку територій.
(7) Просторово-економічний потенціал
Сильні внутрішні сторони

Бал

вигідне географічне положення;

3

сприятливі кліматично-ландшафтні
зони для розселення та відпочинку;
просторовий баланс у розміщенні
промислових та зелених зон;
відносно розгалужена система
транспорту та телекомунікацій;
наявність спеціалізованих
господарських територій;
наявність досвіду зонування
територій, принципів формування
засад їх розвитку.
наявність заповідних територій,
привабливих для розвитку
екотуризму

2

1
1
3
1

Слабкі внутрішні сторони
складні умови проживання
і господарської діяльності в
гірській місцевості;
недостатній рівень та
територіальні диспропорції у
забезпеченості соціальною та
виробничою інфраструктурою,
доступі до комунікацій, освітньокультурних послуг;
значна диференціація районів за
рівнем ділової активності;
низька якість транспортної
інфраструктури;
проблеми розвитку та
обслуговування прикордонної
інфраструктури;
відсутність просторового
планування використання землі.

Бал
1

1

1
2
3
1

порушення принципів розселення
(на природно небезпечних
1
територіях)
високий ризик виникнення
природних стихійних явищ,
2
що створює небезпеку
життєдіяльності населення;
12
12

Зовнішні можливості

Зовнішні загрози

інтенсифікація транскордонного
співробітництва

3

доступність до міжнародної технічної
допомоги структур ЄС

3

поглиблення депресивності
окремих територій в зв’язку з обмеженістю державних фінансових
ресурсів для їх підтримки.

2
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інтегрування в транспортну
європейську систему
Всього
Стратегічний баланс
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3
9
21
+7

2
14

Рис. 3.12 SWOT-аналіз просторово-економічного
потенціалу Закарпатської області
Джерело: розроблено автором на основі [135], [136], [137]

Загальний аналіз просторово-економічних чинників
свідчить, що переважає кількість їх переваг порівняно до
слабких сторін, особливо у зовнішньому балансі параметрів. Це
дозволяє рекомендувати використання таких стратегій:
• формування інституту вирівнювання економічних та соціальних можливостей через систему регіональної підтримки економічних проблемних територій області;
•
•

розширення зовнішньоекономічних зв’язків регіону;
розбудова транскордонної логістики.

Зведені результати SWOT-аналізу наведені у табл. 3.1
Табл. 3.1 Зведені результати SWOT-аналізу внутрішніх та
зовнішніх чинників економічної діяльності в Закарпатській області,
2010 р.
Потенціал регіону

Внутрішнє сере- Зовнішнє середо- Судовище
вище
марСильні Слабкі Можли- Загрози на
оцінсторони сторони вості
ка
Природно-ресурсний потенціал
14
8
23
16
+7
Людський потенціал
10
6
22
17
+5
Рекреаційно-туристичний по15
9
7
9
+4
тенціал
Економічний потенціал
19
16
17
18
+2
Науково-технічний потенціал
7
9
5
10
-7
Інституційний потенціал
7
8
11
8
+2
Просторово-економічний потен12
12
9
2
+7
ціал
Джерело: розроблено автором
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Дані таблиці свідчать про загалом позитивні умови для
провадження економічної діяльності в Закарпатській області.
Найбільші переваги формуються природно-ресурсним, людським
та просторово-економічним потенціалом. Негативне сальдо
спостерігається у науково-технічному потенціалом, це при тому, що в
області дійсно наявні наукові інститути з провадженням досліджень
високої якості у загальнонаціональних та світових масштабах.
3.1.3 Обґрунтування та прогнозування цільових показників
пріоритетних напрямів економічного розвитку регіону
Процес формування пріоритетних напрямів економічної діяльності в
регіоні потребує обґрунтування і, щонайменше, певного набору аргументів
на користь тих чи інших виборів. Для цілей даного дослідження використано
інтегрований підхід з декількох етапів: (1) матричний метод, методологію
якого описано у розділі 1.2.1, (2) результати емпіричних досліджень, (3)
комплексний порівняльний аналіз з врахуванням SWOT-аналізу.
Матричний аналіз виконувався на основі оцінки динаміки
темпів та часток показників, які були обґрунтовані важливими
респондентними групами як цільові, тобто бажані результати
економічного розвитку: валовий випуск (ВВ), оплата праці
(ЗП), валова додана вартість (ВДВ) та зайнятість (Зайн). Також
потрібно додати, що порівняння та аналіз здійснювалися на основі
п’ятирічного циклу розвитку - 2001-2005 та 2006-2010 роки.
Результати аналізу представлені на рис. 3.13, проміжне ранжування
темпів та часток представлено у табл.Е2 Додатку Е.
Аналізуючи рис. 3.13 можна з впевненістю стверджувати, що
квадранти 4-4, 4-3 і 3-4 є найпривабливішими з огляду як на тенденцію
зростання, так і на структурну позицію в економіці регіону.
Крім того, оцінка здійснювалася також за можливими шляхами
підтримки і розвитку даних видів діяльності (табл.Е3 Додатку Е).
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Таким чином, на основі порівняння результатів матриці можна
виділити такий первинний набір пріоритетних видів економічної
діяльності, що показаний в табл.3.2. Пороговим значенням для
відбору слугувала половина максимального значень позицій, яка у
даному випадку дорівнює 8.
Табл.3.2 Порівняльний аналіз первинного відбору пріоритетних видів
економічної діяльності в Закарпатській області (за інтегрованим набором
цільових показників та шляхів їх розвитку)
Види діяльності
К1
К 2 К1 шл К2 шл Всьопок* пок
*** ****
го
**
Машинобудування
4
9
1
14
Сільське господарство
Виробництво харчових продуктів…
Операції з нерухомістю …. послуги
юридичним особам
Транспорт і зв’язок
Освіта
Торгівля
Будівництво
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Лісове господарство
Оброблення деревини та виробництво
виробів з дерев.
Охорона здоров’я
Колективні, громадські та особисті
послуги
Готелі та ресторани
Легка промисловість
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
Фінансова діяльність
Добувна промисловість

0
0
2

4
1
2

3
3
2

5
7
5

12
11
11

0
3
1
0
0

3
1
2
2
2

3
1
4
3
2

4
4
2
4
5

10
9
9
9
9

1
0

3
0

2
4

2
4

8
8

0
1

4
3

2
1

2
3

8
8

0
0
1

3
0
0

1
3
5

4
5
1

8
8
7

2
0

2
1

1
3

2
2

7
6

*К1 – кількість позицій в квадрантах 1-го порядку за цільовими
показниками (4-4, 4-3, 3-4), максимальна кількість – 4;
*К2 пок - кількість позицій в квадрантах 2-го порядку за цільовими
показниками (4-1, 4-2, 1-4, 2-4, 3-3, 3-2, 2-3), максимальна кількість – 4;
***К1 шл ** - кількість позицій в квадрантах 1-го порядку за шляхами
розвитку (4-4, 4-3, 3-4), максимальна кількість – 11;
**** К2 шл ** - кількість позицій в квадрантах 2-го порядку за шляхами
розвитку (4-1, 4-2, 1-4, 2-4, 3-3, 3-2, 2-3), максимальна кількість – 11.
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Рис. 3.13 Позиціювання видів економічної діяльності в Закарпатській області на основі
матричного аналізу п’ятирічних циклів, 2010-2010 рр.
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Скорочення видів діяльності: МШ- машинобудування, СГ- сільське господарство, ЛГ – лісове господарство, ХП – харчова промисловість, ДО – деревообробка, ГТ – готелі і ресторани, ТГ – торгівля,
КП – колективні послуги, ОС- освіта, ОЗ – охорона здоров’я, БД – будівництво, ФН – фінансова діяльність, ДУ – державне управління, ТР
– транспорт, ДБ – добувна промисловість, ЛП – легка промисловість,
НР – операції з нерухомістю, КЛ – колективні послуги, МТ – металургія та металообробка.
Такі види діяльності, як фінансова діяльність, металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів, добувна
промисловість були відкинуті саме через цю причину.
Наступний аналіз отриманих даних був спрямований на остаточний
відбір пріоритетних напрямів діяльності за вказаними критеріями та з
урахуванням емпіричної моделі. Мета такого підходу полягає у тому,
щоб поєднати економічні показники того чи іншого виду діяльності
з політичним та бізнесовим баченням напрямів та інструментів
економічного розвитку регіону. Одним із важливих додаткових
критеріїв на цьому етапі була комплексність та можливе поєднання
видів діяльності в інтегрований напрям економічного розвитку, що, у
свою, чергу сприятиме створенню кластерних формувань.
Безперечними претендентами в категорію пріоритетних видів
діяльності виявилися машинобудування, сільське господарство та
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.
Машинобудування не отримало особливо високої оцінки в очах
респондентів, ця діяльність не характеризується інтегрованістю з
іншими видами діяльності, розміщення виробництв сконцентровано
в двох районах, що є досить слабкою його ознакою та спричинило
відповідні емпіричні результати. Але показники цього виду
діяльності свідчать про його суттєвий внесок у досягнення
визначених респондентами очікуваних цілей.
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Сільське господарство виявилося на другій позиції матричного
аналізу переваг видів діяльності, також воно класично отримав
високу підтримку в очах влади і бізнесу. Машинобудування і
сільське господарство здійснюють вагомий внесок у досягнення
загальнорегіональних показників та характеризуються варіативністю
шляхів розвитку. Разом з тим, з даних таблиці добре видно, що
машинобудування знаходиться на вищих позиціях порівняно з
сільським господарством. Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів так само отримало добру позицію у сукупному
представленні, але цей вид діяльності , маючи добрий набір шляхів
розвитку, наразі не привносить багато в досягнення означених
респондентами цілей розвитку. Тому ці два види діяльності добре
поєднати і пропонувати як єдиний комплексний пріоритетний
напрям діяльності, який може дати вищий синергійний ефект для
регіону.
За принципом комплексності та можливого синергійного
ефекту були відібрані наступні два пріоритетні напрями: (1) лісове
господарство, оброблення деревини та виробництво виробів з дерев,
(2) туристично-рекреаційний напрям, який поєднує діяльність
готелів та ресторанів і левову частку колективних, громадських
та особистих послуг, яка припадає на туристичну діяльність.
Потрібно зауважити, що ці два напрями отримали перевагу в очах
респондентів, тому їх вибір є виправданим також з політичної точки
зору.
Всі визначені пріоритетні напрями діяльності добре
узгоджуються з результатами SWOT-аналізу.
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Прогнозування цільових показників пріоритетних напрямів
економічного розвитку регіону
Наступним етапом дослідження було визначення прогнозних
значень цільових показників пріоритетних видів економічної
діяльності в регіоні. Огляд здійснених досліджень показав, що
як суто теоретичні, так і практичні спроби розрахувати точний
прогноз не мали очікуваного успіху через ряд причин, пов’язаних
з динамічністю зовнішнього середовища, складністю побудованих
моделей та відсутністю навиків у державних службовців ними
користуватися, а також великим політичним впливом на прийняття
рішень. У такому середовищі запропоновано користуватися
прогнозним коридором з граничними значеннями, відхилення
від яких і буде критичним на відміну від єдиного прогнозного
рішення, що вимагає реакції на стандартне відхилення відносно
однієї прогнозної функції. Для цієї мети було використано декілька
підходів – трендовий, кореляційно-регресійний та оптимізаційний.
Також можна використовувати фактори із заданими значеннями
і таким чином виявляти, які результуючі показники кореляційно
значимих параметрів будуть отримані. Оптимізація функції
відбувалася для кожного сценарію на основі перевірки значень
для зразка з фактичними даними за період 2001-2002 рр. Отримані
кореляційна карта та сценарні дані всіх цільових показників для
формування прогнозного коридору наведені відповідно у табл. Е4 і
табл. Е5-Е8 Додатку Е.
На рис. 3.14 зображені прогнозні сценарії для показника
валового випуску в машинобудуванні, які обмежуються двома
граничними функціями та трьома – проміжними. Верхня межа
– це результуюча трендова функція, нижня – регресійне рівняння
за параметром прямих іноземних інвестицій. Цей вид діяльності
у цілому характеризується стабільним зростанням, але у роки
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кризи проявилася його вразливість – на зображеному графіку
добре вирізняється спад. Імовірність періодичності виникнення
відхилення від позитивного тренду цього показника складає 0,1, а
його частка у структурі сумарного валового випуску протягом 10
років оцінюється як 1,34%.
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Рис. 3.14 Прогнозні сценарії для показника валового випуску у машинобудуванні на період 2011-2020 рр., млн.грн.
Джерело: розроблено автором

Потрібно зауважити, що при аналізі коефіцієнтів кореляції та
побудові регресійних функцій для показника валового випуску в
машинобудуванні спостерігалася майже суцільно автокореляція,
тому побудовані регресійні функції включають тільки один
параметр.
Одна із застосовуваних регресійних функцій має вигляд:
ВВ маш (ПІІ) = -781,560 + ,055 * ПІІ 					
(3.1)			
де ВВ маш – валовий випуск в машинобудуванні, млн. грн.
ПІІ – обсяг прямих іноземних інвестицій, тис. дол. США.
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Таблично зведені прогнози для цільових показників (валового
випуску, оплати праці, валової доданої вартості, зайнятості), як
згадувалося вище, наведені у табл. Е5-Е8 Додатку Е. Базовим
показником у прогнозах прийнято вважати валовий випуск, решта
показників розрахована на основі співвідношення до базового
показника.
На рис. 3.15 зображені прогнозні сценарії для показника
валового випуску у сільському господарстві. Верхня межа прогнозу
цього показника обмежена регресійною функцією за опуклими
параметрами, нижня – регресією за лінійними параметрами,
результуюча та опукла трендова функції у цьому випадку є середніми
сценаріями. Протягом досліджуваного періоду виробництво даного
виду діяльності стабільно зростає, навіть у роки кризи воно не
характеризувалося спадами, тому імовірність його негативного
відхилення від середньої динаміки низька або майже відсутня.
Побудована регресійна функція має вигляд:
ВВ с/г = -251,679 + 0,190*Експ + 449,392*К прид ОЗ +
0,001*Ресурсовід -0,834*Зайн (3.2),
де ВВ с/г - валовий випуск у сільському господарстві, млн. грн.
Експс/г - експорт сільськогосподарської продукції, тис. дол.
США.
К прид ОЗ с/г - коефіцієнт придатності основних засобів,
Ресурсовід с/г - енерговіддача, млн. грн. / тис. т. умов.палива,
Зайн с/г - кількість зайнятих у сільському господарстві, тис. осіб.
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років оцінюється як 10,75%.
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Рис. 3.15 Прогнозні сценарії для показника валового випуску
у сільському господарстві на період 2011-2020 рр., (млн.грн.).
Джерело: розроблено автором

На рис. 3.16 проілюстровані прогнозні сценарії для показника
валового випуску у виробництві харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів. Дані рисунку 3.16 свідчать про те, що функція,
відповідна оптимістичному сценарію, у даному випадку матиме
вигляд ламаної кривої, одна частина якої є регресійною функцію за
лінійними параметрами, друга – регресія за опуклими параметрами.
Нижня межа сформована результуючою функцією. Опукла функція
досить наближена до результуючої. У цілому, явно вираженого
середнього сценарію немає. Можна з великою імовірністю
припустити, що даний вид діяльності є вразливим до циклічних
явищ в економіці, на рисунку добре видно спад за 2009 та 2010 роки.
Імовірність періодичності виникнення відхилення від позитивного
тренду цього показника складає 0,2 (20%), а його частка у структурі
сумарного валового випуску у даному виді діяльності протягом 10
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Рис. 3.16 Прогнозні сценарії для показника валового випуску у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на період
2011-2020 рр., (млн.грн.).
Джерело: розроблено автором

Масштаб відхилення можна відчути, порівнявши його з таким
у машинобудуванні, де він склав всього 1,34%.
Побудована регресійна функція має вигляд:
ВВ харч = 51,586 + 0,035*Експ харч + 0,252* ЗП харч		
(3.3),
де ВВ харч - показник валового випуску у виробництві харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, млн. грн.
Експ харч - експорт харчової продукції, напоїв та тютюнових
виробів, ти. дол. США,
ЗП харч - середньомісячна заробітна плата у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, грн.
На рис. 3.17 проілюстровані прогнозні сценарії для показника
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валового випуску у лісовому господарстві. З рисунку видно,
що верхня межа окреслена двома злитими функціями: опуклою
трендовою та результуючою, а нижня – регресійною функцією за
лінійними параметрами. Чітко вирізняється середній сценарій –
функція регресії за опуклими параметрами. У лісовому господарстві
не відчувається особливої циклічності, спади, якщо і відбуваються,
- то незначні.
1800,00
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ПІІ ліс - прямі іноземні інвестиції у галузь, тис. дол. США,
Кваліф ліс - кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, ос.
ЗП ліс - середньомісячна заробітна плата в лісовому
господарстві, грн.,
Зайн ліс - кількість зайнятих у даному виді діяльності, тис. осіб.
Рис. 3.18 відображає прогнозні сценарії для показника
валового випуску в обробленні деревини та виробництві виробів з
деревини.
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Рис. 3.17 Прогнозні сценарії для показника валового випуску у лісовому
господарстві на період 2011-2020 рр., (млн.грн.).
Джерело: розроблено автором

Частка відхилення у структурі сумарного валового випуску
у даному виді діяльності протягом 10 років оцінюється як 0,6%,
що дає можливість стверджувати про відносну стабільність його
господарювання.
Побудована регресійна функція має вигляд:
ВВ ліс = 7,533 -0,005* ПІІ ліс - 0,048* Кваліф ліс + 1,197* ЗП ліс +
0,230*Зайн ліс (3.4),
де ВВ ліс - показник валового випуску у лісовому
господарстві, млн. грн.,
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Рис. 3.18 Прогнозні сценарії для показника валового випуску
в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини
на період 2011-2020 рр., (млн.грн.).
Джерело: розроблено автором

Розміщення графіків на рисунку добре показує відсутність
чітко окреслених верхньої та нижньої меж і таким чином –
відсутність сценаріїв як таких. Це пов’язано з очевидною
нестабільністю та вразливістю даного виробництва, високою
залежністю від іноземних інвестицій. Зрозуміло, що дана галузь
потребує спеціальних заходів для стабілізації та підтримки
розвитку. Імовірність періодичності виникнення негативних
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відхилень складає 20%, а їх частка у сукупних обсягах валового
випуску за 10 років дорівнює 4,9% - майже у два рази менше
порівняно до харчової промисловості.
Регресійна функція має вигляд:
ВВ дер-обр. = 73,337+0,005*ПІІ дер-обр + 0,003* Ресурсовід дер-обр.
+0, 021* Кваліф дер-обр. 						
(3.5),
де ВВ дер-обр. – валовий випуск в обробленні деревини та
виробництві виробів з деревини, млн. грн.,
ПІІ дер-обр – прямі іноземні інвестиції у галузь, тис. дол..
США,
Ресурсовід дер-обр. – енерговіддача, млн. грн. / тис. т. умов.
палива,
Кваліф дер-обр. – кількість осіб, які підвищили кваліфікацію,
осіб.
Рис. 3.19 відображає прогнозні сценарії для показника валового
випуску у діяльності готелів та ресторанів.
Оптимістичний сценарій окреслений двома наближеними
функціями – опуклою трендовою та результуючою, а песимістичний
– функцією регресії на основі лінійних параметрів. Середній
сценарій побудовано на основі регресійної функції за опуклими
параметрами. Даний вид діяльності характеризується щорічним
зростанням, навіть у роки кризи їх показники перевищували рівень
попереднього року.
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Рис. 3.19 Прогнозні сценарії для показника валового випуску в діяльності
готелів та ресторанів на період 2011-2020 рр., (млн.грн.).
Джерело: розроблено автором

Регресійна функція побудована на основі таких параметрів:
ВВ готел = -139,144 - 0,327* Кваліф готел +0,386 *ЗП готел с-міс +

+13,673* Зайн готел 							
(3.6),
де де ВВ готел. – валовий випуск в діяльності готелів та

ресторанів, млн. грн.,
Кваліф готел – кількість осіб, які підвищили кваліфікацію, осіб,

ЗП готел с-міс – середньомісячна заробітна плата, грн.,
Зайн готел
– кількість зайнятих у даному виді діяльності, тис.
осіб.
Підсумовуючи здійснений аналіз та прогнозування можна
зробити декілька висновків.
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По-перше, відбір пріоритетних видів діяльності справді
відбувався за багатокритеріальним підходом та враховуючи часову
перспективу – 10 років. Визначені як пріоритетні ті види діяльності,
які у зазначеному проміжку часу зможуть здійснювати достатній
внесок у досягнення цільових показників та модифіковувати у бік
покращення та зменшення вразливості структуру регіональної
економіки.
По-друге, прогнозування не ставило за мету знайти точну
прогнозну величину для того чи іншого показника, мета полягала
в тому, щоб виявити стратегічне поле безпеки та можливого
моніторингу ситуації.
По-третє, для різних видів діяльності різні економетричні
функції окреслювали різні сценарії, що свідчить про неможливість
і відсутність необхідності намагатися визначити універсальний
інструмент для цих цілей.
3.2 Оцінка ризиків в пріоритетних видах економіки регіону
Врахування і оцінка ризиків займає чільне місце при формуванні
пріоритетів стратегічного економічного розвитку. Стратегічне
планування формує основу для всіх управлінських рішень, а
тому його якість напряму буде впливати на ефективність рішень
органів влади. Стратегічне планування характеризується більшою
невизначеністю, ніж звичайне тактичне чи оперативне планування,
оскільки ризики в рамках першого оцінити складніше.
Основна мета даного підрозділу - це оцінка міри ризиків вибраних
видів діяльності для обґрунтування рішень щодо пріоритетності
їх розвитку у регіоні. При здійсненні підприємницької діяльності
ризики існують постійно. Навіть у визначенні підприємництва
зазначено, що ця діяльність пов’язана із ризиком та очікуваними
вигодами. Ризики сформовані мінливістю зовнішнього та
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внутрішнього середовища, неповнотою інформації, що
використовується при плануванні.
Дискусії з приводу ефективних методів оцінки ризиків до сих
пір залишаються відкритими [148-161]. Однак, на нашу думку,
для цілей даного дослідження оптимальним є поєднання якісного
(експертна думка респондентів - підприємств та представників
органів влади щодо факторів ризиків та їх впливу на результати
діяльності) та кількісного аналізу ризиків (а саме статистичної
оцінки міри ризиків впливу за коливаннями кінцевих результатів).
Статистична оцінка міри ризиків стратегічних напрямів
економічного регіону та їх формоутворюючих видів діяльності за
коливаннями результуючих індикаторів соціально-економічного
розвитку для великого та середнього бізнесу буде здійснена у
трьох часових проміжках (2001-2005; 2006-2010; 2001-2010).
Статистичний метод оцінки ризиків передбачає їх аналіз за
мінливістю результуючих показників. Тому, у розрізі вибраних видів
діяльності та за відповідними критеріями буде здійснено обрахунок
таких показників, що характеризують міру ризиків як: математичне
очікування, стандартне відхилення, коефіцієнт варіації .
Стандартне відхилення демонструє, як у середньому
коливатиметься аналізований показник по кожному виду діяльності
з огляду на невизначеність і конфліктність умов, у яких працює
галузь. Чим більше стандартне відхилення – тим більш ризиковим
є вид діяльності. Стандартна похибка - це середньоквадратичне
відхилення вибіркових оцінок показника за всіма можливими
вибірками цього дизайну від дійсного значення показника для
генеральної сукупності.
Коефіцієнт варіації можна розглядати як кількість одиниць
середньоквадратичного відхилення, що припадає на одиницю
математичного очікування. Коефіцієнт варіації як безрозмірна
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величина дає можливість порівнювати результати двох проектів в
абсолютному вираженні непорівнянних, тобто таких, результати
яких оцінюються різними найменуваннями. Наприклад, в одному
випадку — тоннами, в іншому — кілометрами чи штуками.
Статистична оцінка міри ризиків діяльності великих та
середніх підприємств за пріоритетними видами діяльності
економіки регіону. До розгляду буде взято показники, які
характеризують результати діяльності великого та середнього
бізнесу, а саме: кількість найманих працівників, обсяги реалізованої
продукції, продуктивність (обсяг виробленої продукції на одного
працівника).
Результати
розрахунків
математичного
очікування,
середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації у розрізі
трьох пріоритетних напрямів економіки регіону представлено у
таблиці 1. Для виявлення особливостей впливу кризових процесів
на стабільність і ефективність роботи підприємств галузей було
виділено декілька часових проміжків: 2001-2005 (формування
особливостей видової структури економіки регіону – перехід
від галузей економіки до видів економічної діяльності), 20062010 (передкризовий та кризовий періоди економіки), 2001-2010
(загальний період аналізу показників, вказує на ризики у тривалому
часовому проміжку).
З даних таблиці 3.3 можна виділити декілька особливостей та
висновків за напрямами, критеріями та періодами.
За критерієм зайнятості. Протягом 2001-2010 років
найменшим ризиковим, у контексті забезпечення очікуваної
зайнятості, серед пріоритетних напрямів був лісогосподарський
комплекс (коефіцієнт варіації найменший – 0,26). Протягом 2001-

зайнятість у середньому 17490 осіб. Коливання показника кількості
штатних працівників у машинобудуванні характеризувало середню
міру ризику, однак його математичне очікування було значно
меншим ніж у інших двох пріоритетних комплексах. Динаміка
показників 2006-2010 рр. характеризувала суттєву зміну середовища
та вказала на особливі механізми життєздатності великих та
середніх підприємств. Зокрема, на відміну від попереднього періоду,
найменш ризиковими та найтрудомісткішими стали підприємства
машинобудівного комплексу, які можуть за даними тенденціями
забезпечити зайнятість у середньому в 12390 осіб у регіоні.
Математичне очікування кількості штатних працівників
занятих на великих та середніх підприємствах лісогосподарського
комплексу знаходилося приблизно на рівні машинобудівної галузі,
однак міра ризику щодо можливості забезпечення такого значення
значно вища (коефіцієнт варіації 0,2).
Аналіз пріоритетних напрямів за показником зайнятості показав,
що обрані сфери діяльності є дійсно значимими у забезпеченні
зайнятості, однак кризові процеси вказали на зменшення їх
спроможності у підтримці докризового рівня аналізованого
показника. Лише підприємства машинобудування враховуючи
тенденції 2006-2010 років змогли б забезпечити очікувані показники
зайнятості із меншим рівнем ризиків. Щодо діяльності готелів та
ресторанів, то на відміну від трьох вищезгаданих напрямів, цей вид
діяльності показав відносну стійкість сфери послуг щодо кризових
впливів, і, як результат, низький коефіцієнт варіації за критерієм
зайнятості у 2006-2010рр.
За критерієм обсягів реалізованої продукції (спроможності до
задоволення потреб ринку). У 2001-2005 роках найризикованішими

2005 років, зважаючи на існуючі тенденції, при значенні коефіцієнту
варіації в 0,18 цей пріоритетний напрям зміг би забезпечити

щодо забезпечення очікуваних обсягів реалізованої продукції
були підприємства машинобудування, однак враховуючи рівень
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Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на
одного працівника, тис.грн./люд.

169,72

0,68

0,41

17746,40

Лісогосподарський комплекс (ЛПК)

53,89

321620,40

0,49

0,37

13,49

10797,26

150

49,06

822574,60

1403,04

22,40

93465,56

2464,88

32,18

126801,57

1526,13

0,15

0,10

0,12

0,21

0,28

0,11

0,33

0,12

0,20

0,26

0,12

0,17

2001-2005
2006-2010
Коефіці- Математич- Середньо- Коефі- Математич- Середньо- Коефієнт варіне очіку- квадратичне цієнт
не очіку- квадратичне цієнт
ації
вання
відхилення варіації
вання
відхилення варіації

Агропромисловий комплекс (АПК)
6543,65

1882708,90 1362505,96

10141,60

Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на
одного працівника, тис.грн./люд.

Кількість штатних працівників,
осіб

627461,28

Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
47,75

14920,86

Кількість штатних працівників,
осіб

Обсяг реалізованої продукції на
одного працівника, тис.грн./люд.

78,88

775994,97

Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на
одного працівника, тис.грн./люд.

13278,30

Кількість штатних
працівників,осіб

Показники /роки

2001-2010
МатемаСередньотичне очі- квадратичне
кування
відхилення

Таблиця 3.3. Статистичні показники міри впливу на результати діяльності ризику середніх та великих
підприємств у розрізі пріоритетних напрямів економічного розвитку Закарпатської області
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математичного очікування цього індикатора у галузі, цей вид
діяльності є найоптимальнішим. Найменша міра ризику у
забезпеченні очікуваних обсягів продукції підприємствами, за
даними 2001-2005 років, наявна у АПК.
За тенденціями 2006-2010 років суттєво змінилася ситуація
щодо коливання мінливості обсягів реалізованої продукції
підприємств. Найменш мінливими, а відповідно більш стабільними,
виявилися відразу середні та великі підприємства трьох комплексів,
а саме: АПК, ЛПК, ГР (в яких коефіцієнти варіації складали: 0,12;
0,12; 0,10). Однак порівняння математичного очікування обсягів
продукції за комплексами вказує на доцільність виокремлення
АПК, в якого прогнозовані значення показника є значно вищими
ніж у ЛПК. Тенденції щодо міри ризикованості великих та середніх
підприємств обраних видів діяльності та їх комплексів підтвердили
життєздатність товарів першої необхідності у кризовий період та
стабільність попиту на ці продукти. Динаміка показника обсягів
реалізованої продукції, яка певною мірою відображає попит на
продукцію виробника, у машинобудуванні засвідчила його стрімке
зростання у 2006-2010 роках, але разом із тим і збільшення міри
ризиків, що пов’язані із веденням господарської діяльності та вплив
світової фінансової кризи.
За критерієм продуктивності праці. Статистичні показники
оцінки міри ризиків, що пов’язані із продуктивністю праці,
демонструють цікаві тенденції. За весь аналізований період
рівень ризику у всіх сферах діяльності підприємств був високим
(коефіцієнт варіації більше 0,5). Найменші ризики, у забезпеченні
очікуваної продуктивності, наявні у лісопромисловому комплексі.
Однак за даними 2001-2005 років суттєві коливання у обсягах

реалізованої продукції підприємств машинобудування сформували
відповідно і надзвичайно високу ризикованість що пов’язана із
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продуктивністю праці (коефіцієнт варіації наближений до 0,9).
У АПК та ЛПК за рахунок рівномірних змін обсягів реалізованої
продукції – коливання продуктивності зменшилися, і тому за
даними 2001-2005 років найоптимальнішим варіантом вибору із
сформованого портфелю видових комплексів був би ЛПК. Кризові
процеси внесли свої зміни у ранги пріоритетних напрямів щодо
забезпечення високої продуктивності і, як результат - лідером за
математичним очікуванням та рівнем ризику (у даному випадку
наявний середній рівень ризику) є машинобудування. У цьому
напряму коефіцієнт варіації зменшився у порівняні із попереднім
часовим проміжком на 80%, а середнє значення зросло у два рази.
Крім того, досягнення таких показників частково пояснюється
високою технологічністю процесів у машинобудуванні, порівняно із
АПК. У двох інших комплексах спостерігалися суттєві збільшення
очікуваних значень продуктивності у 2006-2010 роках, що також
позитивно для економіки області.
Для того, щоб зрозуміти, який із формоутворюючих видів
впливав на рівень ризику комплексу найбільше, і, який - формував
стабільні позиції, у динаміці щодо отримання очікуваних значень,
розглянемо статистичні показники в розрізі 6 видів діяльності
(зважаючи на методологію ведення показників у Державному
комітеті статистики, аналіз у розрізі підвидів машинобудування не
здійснювався). Результати розрахунків приведено у таблиці 3.4.
Незначним є ризик щодо очікуваної зайнятості на
підприємствах виробництва харчових продуктів, напоїв, зокрема у
2001-2010 роках, коефіцієнт варіації склав 0,15, а на підприємствах
сільського господарства - 0,79. Причому розподіл формування
математичного очікування по кількості штатних працівників між

факт, що у передкризовий і кризовий період (2006-2010рр.) левову
частку у формуванні показника зайнятості на основні аналізу
минулих тенденцій займає саме харчова промисловість і процентне
співвідношення між цими двома формоутворюючими галузями
АПК складало 60% до 40%, а коефіцієнти варіації відповідно
складали 0,17 і 0,18. Щодо обсягів реалізованої продукції у 20012010 роках, то менші ризики були наявні у сільському господарстві,
а критичного рівня вони досягали у харчовій промисловості, однак
середнє очікуване значення аналізованого показника у останній
галузі є значно більшим.
Формування вкладу ВЕДів у зайнятість по комплексу було
відображено таким співвідношенням: від 26% до 73%. У 2006-2010
роках при рівні ризику у 0,11, частка обсягу ВХП у обсягах АПК
складала 0,77, а той час як сільське господарство при рівні ризику у
0,19 – формувало 0,23 показника обсягів по комплексу. Тобто великі
і середні підприємства харчової промисловості характеризуються
стійкими життєздатними характеристиками навіть у кризовий
період і це обумовлено знову ж таки типом товарів, які виробляє ця
галузь та собівартістю продукції.
Аналогічна ситуація щодо ризикованості у розрізі видів АПК
наявна і щодо показника продуктивності праці та заробітної плати.
Щодо лісопромислового комплексу, в який ввійшли три галузі, а
саме: лісове господарство, оброблення деревини та виробництво
виробів із деревини і виробництво меблів, то за результатами 20012010 років, найменш ризиковими у контексті формування зайнятості
є підприємства другого виду економічної діяльності, у якого при
середньому очікуваному рівні показника у 7677 працюючих осіб (76%
показника по комплексу), коефіцієнт варіації є найменшим (0,26).

цими двома галузями склав 43% до 57%, тобто розрив невеликий,
ризикованість суттєво більша у другому випадку. Цікавим є той

За показником обсягів реалізованої продукції найстабільнішими
та значимими у формуванні очікуваних значень показника по

Обсяги ВДВ (тис.грн.)

74,44

2537,86

Кількість штатних працівників,осіб

0,49

13,07

16,68

80001,72
7,16

30818,10

476,57

0,59

0,47
54,27

333807,42

Виробництво меблів
1896,32
0,75
3289,80

63,94

271072,26

2519,14

22,94

131383,08

Виробництво харчових продуктів, напоїв
838,20
0,15
6232,60
316,18

0,41

49355,38

4919,80

11,44

0,11

512,68

0,77

0,42

0,39

0,05

0,43

0,39

0,10

0,32

0,65

0,14

0,55

0,08

1785,92

161,03

808528,02

5184,40

36,40

160037,46

4491,60

113,20

70,85

245503,64

3625,80

1546,60

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у Закарпатській області

Обсяги реалізованої продукції (робіт, 229702,60 165992,34
0,72
79113,86
58284,82
0,74
380291,34
послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на одного
135,70
126,65
0,93
34,68
33,37
0,96
236,73
працівника, тис.грн./люд.
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Кількість штатних працівників,осіб
7677,30
1996,25
0,26
9281,20
484,95
0,05
6073,40
Обсяги реалізованої продукції (робіт,
277739,09
74059,13
0,27
308429,97
94162,65
0,31
247048,22
послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на одного
38,97
15,46
0,40
33,64
11,62
0,35
44,30
працівника, тис.грн./люд.

107,65

571167,72

5708,50

Обсяг реалізованої продукції на одного
працівника, тис.грн./люд.

Кількість штатних працівників,осіб
Обсяги реалізованої продукції (робіт,
послуг), тис. грн.

Кількість штатних працівників,осіб
4705,70
Обсяги реалізованої продукції (робіт, 120019,59
послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на одного
26,54
працівника, тис.грн./люд.

23021,67
12,63

0,71

32,18

164150,86

80,73
6349,02

19,35

0,27

54946,00

11513,80

0,25
0,14
0,41

1516,53
18,21

0,41

97,28

33455,48

0,11

0,32

0,24

0,11

0,17

0,26

0,14

0,11

0,32

0,32

0,19

0,18

0,20

43654,73

575,79

39,35

84965,19

891,15

9,50

22968,81

499,67

35,94

22,66

46113,69

650,56

312,34

2001-2005
2006-2010
СередньоКоефіМатеСередньо- Коефіціквадратичне цієнт
матичне квадратичне єнт варівідхилення варіації очікування відхилення
ації

Лісове господарство
47,98
0,64
35,67

0,79

5948,71

2001-2010
МатеСередньоКоефіМатематичне квадратичне цієнт
матичне
очікування відхилення варіації очікування
Сільське господарство
1256,50
373,85
0,30
966,40

Кількість штатних працівників,осіб
7569,80
Обсяги реалізованої продукції (робіт,
204827,25
послуг), тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції на одного
45,10
працівника, тис.грн./люд.

Обсяги ВДВ (тис.грн.)

Показники /роки

Таблиця 3.4. Статистичні показники міри ризик впливу на результати діяльності великих та середніх
п ідприємств пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської обл.
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комплексу у 2001-2010 роках є підприємства оброблення деревини
та виробів із деревини, які можуть забезпечити реалізацію в
середньому 277739 тис. грн. із найменшим рівнем ризику серед всіх
видів діяльності пріоритетного напрямку.
Аналізуючи динаміку показника середньої заробітної плати
слід сказати, що чутливими до ризиків зовнішнього і внутрішнього
оточення є підприємства всіх формоутворюючих видів ЛПК
(коефіцієнт варіації по видах коливався у межах від найменшого 0,51 до найбільшого - у 0,66. Однак за показником математичного
очікування щодо середньої заробітної плати та продуктивності
найкращими із всіх підприємств за формоутворюючих видами у
комплексі (хоча рівень ризику все одно є критичним за шкалою) є
суб’єкти оброблення деревини.
Порівнюючи тенденції діяльності великих і середніх
підприємств у періодах 2001-2005 та 2006-2010, слід сказати про
певні особливості:
• на підприємствах з виробництва меблів були наявні критичні рівні впливу ризиків у 2001-2005 роках та сформувалися стійкі позиції щодо їх дії у 2006-2010 роках, де коефіцієнти варіації за
всіма критеріями зменшилися більше ніж у два рази, а середні очікувані значення по показниках заробітної плати та продуктивності
– зросли, тобто можна припустити що відбувається процес формування системи управління ризиками;
• за показником зайнятості у порівняльних періодах стабільним щодо забезпечення відповідного рівня виявилися підприємства
лісового господарства, а у всіх інших видах діяльності середні очікувані значення скоротилися у 2006-2010рр.
У цілому, як резюме тенденцій ризикованості діяльності

підприємств за видами та часовими проміжками, можна подати у
вигляді таблиці 3. 5.

0,24ЛГ;
0,61ВМ;
0,36ОД
0,95ЛГ;
1,17ВМ;
0,92ОД
0,49ЛГ;
4,75ВМ;
0,58ОД

0,19ЛГ;
0,37ВМ;
0,44ОД
0,88ЛГ;
1,05ВМ;
1,07ОД

Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників
0,56ЛГ;
Обсяг реалізованої продукції 2,84ВМ;
на одного працівника
0,82ОД

0,59ЛГ;
1,23ВМ;
1,19ОД

0,83ЛГ;
0,96ВМ;
1,21ОД

0,17ЛГ;
0,17ВМ;
0,66ОД

0,60ЛГ;
2,79ВМ;
0,97ОД

0,84ЛГ;
1,18ВМ;
0,99ОД

0,21ЛГ;
0,39ВМ;
0,64ОД

0,15ЛГ;
0,70ВМ;
0,15ОД

1,01ЛГ;
2,27ВМ;
0,81ОД

1,01ЛГ;
1,23ВМ;
0,82ОД

1,22ЛГ;
2,33ВМ;
0,96ОД

0,53ЛГ;
4,19ВМ;
0,29ОД

0,54ЛГ;
3,52ВМ;
0,66ОД

0,90ЛГ;
1,08ВМ;
1,02ОД

0,20ЛГ;
0,48ВМ;
0,31ОД

0,36ЛГ;
0,14ВМ;
0,50ОД

0,42ЛГ;
4,34ВМ;
0,81ОД

1,08ЛГ;
1,31ВМ;
0,87ОД

0,25ЛГ;
0,47ВМ;
0,36ОД

0,20ЛГ;
0,20ВМ;
0,60ОД

0,78ЛГ;
1,23ВМ;
1,23ОД

1,20ЛГ;
1,21ВМ;
0,85ОД

1,21ЛГ;
0,97ВМ;
1,14ОД

0,56ЛГ;
1,62ВМ;
1,25ОД

1,23СГ;
0,94ВХП

*СГ – сільське господарство, ВХП - виробництво харчових продуктів, напоїв, ЛГ – лісове господарство, ВМ – виробництво меблів, ОД - Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у Закарпатській області

0,88ЛГ;
1,67ВМ;
0,71ОД

1,08ЛГ;
1,12ВМ;
0,86ОД

1,26ЛГ;
2,21ВМ;
0,82ОД

0,28ЛГ;
0,19ВМ;
0,53ОД

0,70СГ;
1,22ВХП

1,02СГ;
1,00ВХП

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

0,43ЛГ;
2,92ВМ;
1,02ОД

0,57СГ;
1,22ВХП

0,88СГ;
1,13ВХП

0,13ЛГ;
0,51ВМ;
0,36ОД

1,06СГ;
0,69ВХП

0,87СГ;
1,13ВХП

0,32ЛГ;
0,17ВМ;
0,51ОД

0,61СГ;
1,10ВХП

1,19СГ;
0,88 ВХП

Кількість штатних
працівників,осіб

0,57СГ;
1,60 ВХП

Лісогосподарський комплекс

1,04СГ;
0,87 ВХП

0,93СГ;
1,07ВХП

0,60СГ;
1,9ВХП

0,78СГ;
1,22 ВХП

Обсяг реалізованої продукції 0,57СГ;
на одного працівника
1,36 ВХП

1,07СГ;
0,95 ВХП

0,90СГ;
1,10ВХП

Показники /роки

0,85СГ;
1,15 ВХП

2006-2010рр.

Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників

2001-2005рр.

Кількість штатних
працівників,осіб
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.

2001-2010рр.

Співвідно- СпіввідСпіввідно- СпіввідношенСпіввідСпіввідно- Співвідношен- Співвідношення сеношення
шення маня середньоношення
шення маня середньо- шення коредньоква- коефіцієнтематичних
квадратичного
коефіцієнтів
тематичних
квадратичного ефіцієнтів
дратичного тів варіації очікувань
відхилення
варіації
очікувань
відхилення
варіації
відхилення
виду до
виду до
виду до компвиду до
виду до
виду до комп- виду до
виду до
лексу
комплексу
комплексу
лексу
комплексу
комплексу комплексу комплексу
Агропромисловий комплекс
0,57СГ;
0,90СГ;
1,59СГ;
0,65СГ;
0,95СГ;
1,47СГ;
0,41СГ;
0,43СГ;
1,04СГ;
0,43ВХП 0,10ВХП
0,30ВХП
0,35ВХП
0,05ВХП
0,14ВХП
0,59ВХП
0,57ВХП
0,99ВХП
0,26СГ;
0,17СГ;
0,65СГ;
0,33СГ;
0,15СГ;
0,46СГ;
0,23СГ;
0,35СГ;
1,56СГ;
0,74ВХП 0,83ВХП
1,15 ВХП
0,67ВХП
0,85ВХП
1,28 ВХП
0,77ВХП
0,65ВХП
0,87ВХП

Співвідношення
математичних
очікувань
виду до
комплексу

Таблиця 3.5. Узагальнення щодо впливу формоутворюючих видів діяльності на міру ризиків на
результати діяльності великих та середніх підприємств пріоритетних напрямів економічного розвитку
Закарпатської області*
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З даних таблиці 3.5 видно, у АПК за даними аналізу 2006-2010
років більш ризиковими були підприємства сільського господарства
у порівняння із підприємствами з виробництва харчових продуктів,
напоїв.
За всіма критеріями його частка у очікуваних значеннях по
комплексу зменшилася у порівнянні з 2001-2005 рр. Стабільність
щодо негативного впливу кризових явищ продемонструвало
виробництво харових продуктів, яке за всіма критеріями і у 20052006 роках демонструвало високі очікувані значення показника
зайнятості, обсягів реалізованої продукції та заробітної плати та
менші ризики, ніж АПК в цілому.
У лісопромисловому комплексі високі ризики продемонструвало
виробництво меблів, у якого за весь період аналізу коефіцієнт
варіації був найбільшим та перевищував показник по комплексу
більше ніж у 2,5 рази. Однак, при відносно невисокій зайнятості
ця галузь продемонструвала високі очікувані обсяги реалізованої
продукції та продуктивності на одного працівника. Як результат,
у 2006-2010 роках ця галузь за показником обсягу продукції була
найменш ризиковою і формувала 48% обсягів продукції ЛПК.
Менш ризиковим серед видів діяльності лісопромислового
комплексу у 2001-2010 роках були підприємства з оброблення
деревини та виробництва виробів із деревини, крім меблів, середня
частка вкладу яких по обсягах комплексу в цілому складала 44%, по
зайнятості - 51%, а коефіцієнт варіації був менший ніж у комплексі,
у першому випадку, та практично рівний за критерієм зайнятості.
Негативним, на нашу думку, є те, що очікувана продуктивність праці
на підприємствах з оброблення деревини є меншою, ніж у комплексі
в цілому, у часових проміжках 2001-2010 та 2006-2010 рр.

У цілому, таблиця 3.5 інформативно показує очікуваний вклад
кожного із формоутворюючих видів комплексу та дає можливість
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зробити висновки з приводу механізмів виживання галузей у різні
фази економічного розвитку. Зокрема, за нашими розрахунками
життєздатними у кризові періоди в силу різних обставин є великі
і середні підприємства: виробництва харчових продуктів за всіма
критеріями та виробництва меблів за критерієм обсягів продукції
і оброблення деревини – за зайнятістю. Щодо заробітної плати, то
більший рівень, ніж у комплексі в цілому, може забезпечити такий
вид діяльності як виробництво харчових продуктів та виробництво
меблів (однак з більшими ризиками).
Підсумковим етапом оцінки ризикованості пріоритетних
напрямів економічного розвитку регіону є отримання відповіді щодо
визначення галузей в залежності від міри ризикованості діяльності
великих і середніх підприємств за результуючими показниками
у розрізі часових проміжків. Для цього скористаємося графічним
методом (рис.3.20 ).
За показником продуктивності праці найменш ризиковим є
ВСП лісопромислового комплексу, в якому з кожної очікуваної
гривні виробленої продукції на одного працюючого можливе
недоотримання та або перевищення значення у 56%. Однак, на нашу
думку, слід взяти до уваги і те, що при рівні ризику 61% на одиницю
продуктивності праці у ВСП машинобудування, очікуваний рівень
продуктивності складає 169,72 тис.грн., що значно перевищує
значення у АПК та ЛПК.
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Рис. 3.20. Ризикованість пріоритетних напрямів у контексті забезпечення
показників економічного розвитку регіону (за даними 2001-2010 року), за
коефіцієнтом варіації
Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

Цей вид діяльності звісно пов’язаний із технологіями, тому
збільшення обсягів реалізованої продукції з одиниці вкладених
інвестицій може бути забезпечений з більшими темпами. По суті
всі три комплекси мають практично однаковий рівень ризику, що
пов’язаний із продуктивністю праці, однак зважаючи на особливості
галузі найперспективнішими щодо швидких темпів нарощення
цього критеріального показника є підприємства машинобудування.
Щодо середньої заробітної плати, то найризикованішими у її
стабільному забезпеченні і водночас найкращим по рівню є ВСП
машинобудування, а найоптимальнішим у співвідношенні рівня та
ризику є ВСП лісопромислового комплексу (рис. 3.21).
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Рис 3.21. Зміна міри ризикоу впливу в силу зміни середовища діяльності
підприємств у розрізі пріоритетних напрямів економічного розвитку регіону, за коефіцієнтом варіації
Джерело: розроблено на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

По обсягах реалізованої продукції найризикованішими
ВСП машинобудування, а найменш ризиковими у - ЛПК. Однак
найбільша доля очікуваних обсягів реалізованої продукції припадає
на машинобудування, яке перекриває за цим показником частку
АПК та ЛПК.
Щодо зайнятості, то із трьох пріоритетних напрямів найменшими
ризиками характеризувався лісогосподарський комплекс, і він є
найоптимальнішим варіантом у забезпеченні достатнього високого
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рівня зайнятості, оскільки частка математичного очікування його
участі є найбільшою.
Порівняння коефіцієнту варіації показників ВСП у розрізі двох
періодів дозволяє визначити види діяльності та пріоритетні напрями,
які можуть забезпечити життєздатні засади у кризовий період. Так,
за період 2006-2010 років ВСП АПК продемонстрували можливості
збільшення обсягів реалізованої продукції та зменшення рівнів
ризику (порівняно з 2001-2005 роками). Зміцнення позицій можливо
відбулося з декількох причин:
- збільшення обсягів розвитку харчової галузі за рахунок
зовнішньоекономічного фактору у обсягах АПК і вдосконалення
системи управління ризиками у цьому виді діяльності;
- збільшення очікуваних обсягів реалізованої продукції
сільського господарства за рахунок типу товарів АПК та попиту
споживачів у кризовий період. Воно є постачальником практично
всіх основних галузей виробництва і наповнює товарами
продовольчий ринок.
Щодо ВСП ЛПК, то цей напрям за даними періоду 2006-2010
років може забезпечити достатньо високі обсяги реалізованої
продукції із допустимими рівнями ризику, однак середня кількість
зайнятих у цьому ж періоді є на 30% меншою ніж у 2001-2005 роках.
Таку динаміку можна пояснити декількома причинами:
• збільшення продуктивної зайнятості та формування інтенсивних засад розвитку;
• збільшення середнього очікуваного обсягу реалізованої
продукції виробництва меблів та зменшення рівнів ризику у цьому
виді діяльності.
Діяльність ВСП машинобудування у 2006-2010 роках
характеризувалася зменшенням рівнів ризику у порівнянні з 20012005р. за всіма критеріями. Це можна пояснити такими причинами:
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• зростанням частки виробництва транспортних засобів у
машинобудуванні;
• машинобудування є комплексною галуззю, яка базується
на використанні надбань і досягнень практично усіх галузей (хімічної, енергетичної, легкої, металообробної тощо), воно є основою
промисловості та відіграє вирішальну роль у реалізації досягнень
науково-технічного прогресу в усіх сферах господарства [148];
• випуск машин та обладнання здійснюється на високотехнологічному рівні і це забезпечує підвищення продуктивності праці, сприяє зниженню матеріалоємності та енергоємності, покращенню якості продукції;
• висока частка іноземного капіталу, іноземний досвід управління, сильні внутрішні чинники середовища.
Оцінка міри ризику діяльності підприємницького сектору
за пріоритетними видами діяльності та напрямами економіки
Закарпатській області. Аналогічно попередній методиці буде
оцінено відносну міру ризиків пріоритетних галузей та напрямів
економіки області (за винятком виробництва меблів), однак, як
результуючі показники, буде взято: випуск, валову додану вартість,
зайнятість, середню заробітну плату та виробіток за одну годину
(як показник продуктивності). Ці показники характеризують роботу
всіх підприємств (не враховуючи їх розмір) за видами діяльності.
Результати розрахунків приведено у таблиці 3.6.
За критерієм зайнятості. Протягом 2001-2010 років
найменшим ризиковими, у контексті забезпечення очікуваної
зайнятості за пріоритетними напрямами були підприємства у сфері
діяльності готелів та ресторанів (коефіцієнт варіації найменший –
0,16). Протягом 2001-2005 років, зважаючи на існуючі тенденції,

тис. осіб. Коливання показника зайнятості у машинобудуванні
характеризувало середню міру ризику у розрізі 2001-2005 та
2006-2010 років, а його математичне очікування щодо названого
показника складало відповідно 10, 72 тис. осіб та 17,39 тис. осіб.,
що значно менше ніж у інших двох пріоритетних комплексах
регіону. Динаміка показників 2006-2010 рр. характеризувала
зміну середовища та вказала на механізми життєздатності
окремих галузей. Зокрема, на відміну від попереднього періоду,
найменш ризиковим та найтрудомісткішим комплексом став
агропромисловий комплекс, який може за даними тенденціями в
середньому забезпечити зайнятість 67,157 тис. осіб.
Лише СПД машинобудування, діяльності готелів та ресторанів
враховуючи тенденції 2006-2010 років змогли б забезпечити
відносно більші очікувані показники зайнятості у порівнянні з
попереднім періодом із середнім рівнем ризику.
За критерієм випуску (спроможності до задоволення
потреб ринку). У 2001-2005 роках найризикованішими у контексті
забезпечення очікуваних обсягів випуску були машинобудування
та діяльність підприємств готелів та ресторанів (коефіцієнт варіації
відповідно 0,88 та 0,45), однак враховуючи рівень математичного
очікування цього індикатора у машинобудівній галузі, останній
вид діяльності є найкращим. Найменша міра ризику у забезпеченні
очікуваних обсягів випуску за даними 2001-2005 років наявна у
АПК, де при коефіцієнті варіації у 0,16, математичне очікування
складало 2252,19 млн. випуску.
За тенденціями 2006-2010 років суттєво змінилася ситуація
щодо коливання мінливості обсягів випуску продукції. Найменш
мінливими, а відповідно більш стабільними, виявилися СПД АПК

при значенні коефіцієнту варіації в 0,06 цей пріоритетний
напрям зміг би забезпечити зайнятість у середньому лише 7,215

(в якому коефіцієнти варіації складав 0,138). Однак порівняння
математичного очікування обсягів продукції за комплексами вказує
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на доцільність виділення останнього, в якого прогнозовані значення
показника є достатньо високими.
Тенденції щодо міри ризикованості обраних видів діяльності та їх
комплексів підтвердили життєздатність товарів першої необхідності
у кризовий період та стабільність попиту на ці продукти. Динаміка
показника обсягів випуску продукції, яка певною мірою відображає
попит на продукцію виробника, у машинобудуванні засвідчила
його стрімке збільшення у 2006-2010 роках. Однак міра ризиків, що
пов’язані із веденням господарської діяльності, теж збільшилася
(можливо причиною є вплив світової фінансової кризи та експортна
спрямованість галузі і залежність її від світових ринків).
За критерієм регіональної доданої вартості (РДВ). Регіональна
додана вартість відображає додатково створену вартість у процесі
виробництва і визначається як різниця між випуском і проміжним
споживанням. За результатами розрахунків найменші ризики, що
пов’язані із виробленням доданої вартості у 2001-2010 роках були
у СПД агропромислового сектору, а найвищі – у машинобудування.
Високим є рівень ризику і у СПД діяльності готелів та ресторанів. У
окремих періодах 2001-2005 та 2006-2010 рівень ризику, щодо доданої
вартості у АПК є середнім, а очікуване значення у останньому періоді
значно вище і складає 1700,8 млн. грн.
Нестабільними у забезпеченні прогнозованих показників ВДВ
є всі інші пріоритетні напрями економічного розвитку регіону.
За критерієм забезпечення відповідного рівня заробітної
плати. Заробітна плата є важливим критерієм вкладу бізнесу у
соціально-економічний розвиток регіону. Чим більший рівень
заробітної плати, більша платоспроможність, а отже, і попит на
продукцію. Тому, з точки зору вибору стратегічних пріоритетів

За даними 2001-2005 років найбільший рівень заробітної
плати забезпечували підприємства лісогосподарського комплексу,
у середньому 408 грн., однак міра ризику отримання даного
рівня показника висока. Суттєве відставання по рівню середньої
заробітної плати та ще і перевищення по високій мірі ризиків наявне
на великих та середніх підприємствах АПК: середнє значення – 291
грн., а коефіцієнт варіації 0,43.
За тенденціями 2006-2010 років найефективнішими з точки зору
забезпечення високої заробітної плати при мінімальних ризиках є
підприємства лісогосподарського комплексу. Досить високе очікуване
середнє значення заробітної плати за це же період сформувалося
на підприємствах машинобудування. Однак враховуючи те, що
перевищення математичного сподівання аналізованого показника
у машинобудуванні в порівнянні із лісопромисловим комплексом
всього 19%, а міри ризику - 29%, то вибір останнього є недоцільним.
Кризові процеси 2008-2010 років, за результатами аналізу, вплинули
на скорочення чисельності працюючих у аналізованих видових
комплексах, однак не відобразилися суттєво на рівні заробітної плати.
За весь період аналізу найоптимальнішим з точки зору забезпечення
високої оплати праці у регіоні є підприємства лісогосподарського
комплексу, в якому очікуваний рівень середньої заробітної плати
складає 831 грн., а коефіцієнт варіації при цьому – 0,59. В цілому
у всіх трьох аналізованих видових комплексах у 2001-2010 роках
коливання рівня оплати праці високе, а відповідно високою є і міра
ризику щодо її забезпечення підприємствами.
За критерієм продуктивності праці. Статистичні показники
оцінки міри ризиків, що пов’язані із трудомісткістю продукції
СПД показали, що за весь аналізований період рівень ризику у всіх

найоптимальнішим буде той вид діяльності який може забезпечити
більшу оплату праці.

сферах був високим (коефіцієнт варіації більше 0,4). Найменші
ризики, у забезпеченні очікуваної трудомісткості, наявні у СПД
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Випуск, млн. грн.
156,300
РДВ, млн. грн.
72,1
Зайнятість, тис.осіб
7,820
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників,
535,8
грн.
Виробіток 1 люд.-год. зайнятих 2,976
працівників, (млн. грн./год.)

0,869

15,305
0,763
15,468
13,443
Діяльність готелів та ресторанів
117,612
0,752
63,200
28,683
54,951
0,762
27,4
10,990
1,261
0,161
7,215
0,409

387,62

0,50

0,71

0,884
0,895
0,118

0,40

0,358

0,43

194,42

647,89

733,555
164,199
1,267

Машинобудування
0,832 830,096
0,837
183,51
0,282
10,727

2163,845
501,462
3,97100

Випуск, млн. грн.
2600,328
РДВ, млн. грн.
599,415
Зайнятість, тис.осіб
14,058
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників,
918,07
грн.
Виробіток 1 люд.-год. зайнятих 20,051
працівників, (млн. грн./год.)

165,25

408,85

0,59

480,86

813,44

Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників,
грн.

126,75

21,026
0,443
36,436
13,04011
Лісогосподарський комплекс

291,47

47,495

0,63

393,68

621,34

Випуск, млн. грн.
РДВ, млн. грн.
Зайнятість, тис.осіб
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників,
грн.
Виробіток 1 люд.-год. зайнятих
працівників, (млн. грн./год.)

Показники /роки

2001-2010
2001-2005
2006-2010
Мате- СередньоМатеМате- СередньоКоефіСередньоКоефіматичне квадратичматичне
матичне квадратичцієнт
очікуван- не відхиочіку- квадратичне цієнт очікуван- не відхиваріації
відхилення
варіації
ня
лення
вання
ня
лення
Агропромисловий комплекс
3106,498 1000,524
0,322 2252,192
356,167
0,158 3960,804 548,547
1372,212 393,215
0,287 1043,618
115,185
0,110 1700,807 254,335
103,648
51,966
0,501 140,139
51,377
0,367
67,157
10,371

0,569

0,20

0,373
0,351
0,188

0,696

0,31

0,336
0,321
0,142

0,24

0,389

0,26

0,138
0,150
0,154

Коефіцієнт
варіації

Таблиця 3.6. Статистичні показники міри ризику діяльності підприємницького сектору за
пріоритетними напрямами економічного розвитку Закарпатської області
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агропромислового комплексу. Однак за даними 2001-2005 років
суттєві коливання у обсягах випуску продукції підприємств
машинобудування сформували відповідно і надзвичайно високу
ризикованість у продуктивності праці (коефіцієнт варіації
наближений до 0,8). У АПК, ЛПК та діяльності готелів і ресторанів,
за більш рівномірних змін обсягів випуску та скорочення зайнятості
– коливання показників менші. За даними 2001-2005 років
найоптимальнішим варіантом вибору із сформованого портфелю
видових комплексів був би ЛПК. Кризові процеси внесли свої
зміни у схеми роботи пріоритетних напрямів та видів діяльності,
зокрема, підприємства стали виробляти значно більше продукції за
одиницю часу (таблиця 3.7), а відносна міра ризику, що пов’язана із
продуктивністю – зросла.
Для того, щоб зрозуміти який із формоутворюючих видів
був більш ризиковий, а який утримував стабільні позиції,
щодо отримання очікуваних значень, розглянемо статистичні
характеристики ризиків у розрізі 6 видів діяльності (таблиця 3.7).
Незначним є ризик щодо очікуваної зайнятості у СПД
виробництва харчових продуктів, напоїв, зокрема у 2001-2010
роках, коефіцієнт варіації склав 0,13, а у сільському господарстві
- 0,53. Причому розподіл формування математичного очікування
по кількості зайнятих між цими двома галузями склав 6% до 94%,
тобто розрив дуже суттєвий, а ризикованість суттєво більша у
другому випадку.
У передкризовий і кризовий період (2006-2010рр.) левову частку
у показнику зайнятості, на основні аналізу минулих тенденцій,
формують СПД сільського господарства: процентне співвідношення
між сільських господарством та харчовою промисловістю у

зайнятості по АПК складає 89% до 11%, а коефіцієнти варіації
відповідно 0,16 і 0,11.
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Щодо обсягів випуску у 2001-2010 роках, то високі ризики
були наявні у СПД сільського господарства та СПД харчової
промисловості, однак середнє очікуване значення аналізованого
показника у останній галузі є значно меншим. Формування вкладу
СПД за видами діяльності у обсяги випуску по комплексу було
відображено таким співвідношенням: 74% до 26%. У 2006-2010
роках при рівні ризику у 0,29 частка обсягу СПД ВХП у обсягах
АПК складала 28%, а той час як сільське господарство при рівні
ризику у 0,19 – формувало 72% показника обсягів по комплексу.
Тобто, за показниками зайнятості та випуску продукції стійкими
життєздатними характеристиками у регіоні володіють СПД
сільського господарства. Діаметрально протилежною є ситуація
щодо ризикованості та вкладу у розрізі видів АПК щодо показника
оплати праці.
Щодо лісопромислового комплексу, в який ввійшли дві
галузі, а саме: лісове господарство, оброблення деревини, а щодо
показника середньої заробітної плати, то і виробництво меблів, то
за результатами 2001-2010 років найменш ризиковим у контексті
формування зайнятості є лісове господарство, у якого при середньому
очікуваному рівні показника у 69, 42 млн. осіб (87% показника по
комплексу), коефіцієнт варіації є найменшим (0,13) у порівнянні з
іншими видами. За показником обсягів випуску найстабільнішим та
значимим у формуванні очікуваних значень показника ЛПК у 20012010 роках є оброблення деревини та виробів із деревини, який
може забезпечити реалізацію в середньому у обсязі 382,9 млн. грн.
із найменшим рівнем ризику серед всіх видів діяльності комплексу.
За результатами оцінки міри ризикованості ВСБ та
підприємницького сектору регіону в цілому за видами діяльності/

можна сформувати результуючу карту міри ризиків у силу зміни
середовища діяльності підприємств у вигляді таблиці 3.8 та 3.9.
З таблиці 3.8 та 3.9 чітко видно, що є певні відмінності реагування
бізнесу на зміни у зовнішнього та внутрішнього середовищя, а саме:
• у сфері зайнятості у 2006-2010 роках чутливими до кризових впливів виявилися всі пріоритетні напрями (за винятком АПК),
оскільки коефіцієнти ризиків збільшилися. Однак, слід відзначити,
що великі і середні підприємства машинобудування та діяльності
готелів і ресторанів виявилися більш стійкими та забезпечили відносно менше вивільнення працівників;
• види діяльності «сировинного спрямування», а саме лісове
господарство та сільське господарство у кризовий період не зазнало
відчутних зовнішніх впливів щодо зайнятості, а галузі «обробки»
навпаки – суттєво збільшили коефіцієнти ризиків за кількістю працюючих.
Однак, на нашу думку розвиток галузей сировинного спрямування виправдовується лише у короткостроковій перспективі і суперечить концепції сталості.
- оцінка стійкості підприємств до впливу ризиків на обсяги
випуску засвідчила життєздатність обраних напрямів економічного
розвитку регіону та їх спроможність до діяльності і у кризовий період
економіки. Так, у 2006-2010 роках у багатьох напрямах економічного
розвитку коефіцієнти варіації за випуском дещо зменшилися, а на
середніх та великих підприємствах коефіцієнти варіації по випуску
характеризували навіть помірний та допустимий вплив ризиків на
їх діяльність. Такий стан речей можна пояснити двома причинами:
або недостовірністю інформації СГД щодо обсягів випущеної
продукції, яку вони подають до органів статистики, або тим, що

пріоритетними напрямами, кінцевими результатами їх роботи,
враховуючи результати експертного оцінювання факторів – ризиків,

в умовах кризи саме великі та середні підприємства обраних
галузей мають довгострокові договори, можливість зменшення та
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Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників, грн.
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Випуск, млн. грн.
РДВ, млн. грн.
Зайнятість, тис.осіб
Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників, грн.
Виробіток 1 люд.-год. зайнятих
працівників, (млн. грн./год.)

Випуск, млн. грн.
РДВ, млн. грн.
Зайнятість, тис.осіб
Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників, грн.
Виробіток 1 люд.-год. зайнятих
працівників, (млн. грн./год.)

Показники /роки

8,967036

251,38

97,254
15,35526
1,739481

378,67

18,78714

278,26

334,784
87,29756
0,819098

0,649384

312,80

68,721
35,93747
4,075224

10,26617

216,84

0,621

0,20

0,215
0,146
0,207

0,29

0,663

0,26

0,297
0,326
0,114

0,368

0,29

0,308
0,317
0,054

0,340

0,26

2001-2010
2001-2005
2006-2010
Математич- Середньо- Коефі- Математич- Середньо- Коефіцієнт Математич- Середньо- Коефіне очіку- квадратичне цієнт
не очіку- квадратичне варіації
не очіку- квадратич- цієнт
вання
відхилення варіації
вання
відхилення
вання
не відхи- варіації
лення
Сільське господарство
2287,958
678,421
0,297
1743,787
153,531
0,088
2832,128
521,249
0,184
1182,061
326,3353
0,276
930,7266
69,62546
0,075
1433,396 277,2049
0,193
95,6492
51,1636
0,535
131,316
51,16263
0,390
59,98237 9,588259
0,160

Таблиця 3.7 Статистичні показники міри ризик впливу на результати діяльності підприємств у
розрізі пріоритетних видів економічної діяльності Закарпаття
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формування конкурентних ціну на продукцію, мають кращий рівень
менеджменту;
- щодо заробітної плати, то у 2006-2010 роках, на відміну від
2001-2005 років ризики підприємств, що пов’язані із її забезпеченням
були меншими у першому випадку. Такі обставини можна пояснити
декількома причинами: інфляційними процесами (про що відзначили
і представники експертних груп), високою часткою оплати праці в
тіні, зміною соціальної політики, покращенням дисципліни виплати
та розмірів заробітних плат за рахунок оптимізації кількості зайнятих;
- продуктивність, на нашу думку, є найкращим показником
ефективності/результативності роботи підприємств. За результатами
оцінки видно, що у 2006-2010 роках виробіток на одну людину у всіх
галузях та напрямах суттєво зріс, однак рівні ризиків залишилися
високими, як і попередньому періоді, тобто підприємства
оптимізували виробничі процеси, скоротили трудомісткість
продукції та забезпечували достатньо високий рівень ризикменеджменту. На середніх та великих підприємствах визначених
видів діяльності регіону ризики, що пов’язані зі забезпеченням
очікуваної продуктивності праці у останній аналізованих період
зменшилися, однак все одно є високими.
Аналіз пріоритетних напрямів за кількістю штатних
працівників показав, що обрані сфери діяльності є дійсно значимими
у забезпеченні зайнятості, однак кризові процеси вказали на
зменшення їх спроможності у підтримці докризового рівня
аналізованого показника. Лише машинобудування, враховуючи
тенденції 2006-2010 років, змогло б збільшити очікувані показники
зайнятості та зменшити при цьому ризикованість.
За критерієм обсягів реалізації продукції та здатності
задовольняти попит найменш мінливими, а відповідно більш
стабільними виявилися відразу два комплекси, а саме АПК та ЛПК.

Критерії

Високий:
(0,35/0,41)
ЛГ(0,40/0,46)
ВМ (0,39)
ОД
(0,31/0,49)

Високий:
(0,40)
ЛГ(0,41)
ВМ (0,50)
ОД (0,33)

Високий:
(0,32/0,27)
ЛГ(0,39/0,33)
ВМ (0,74)
ОД
(0,31/0,23)

Помірний:
(0,18/0,20)
ЛГ(0,10/0,14)
ВМ (0,77)
ОД
(0,05/0,08)

Високий
(0,9/0,86)

Високий
(0,50)

Високий
(0,90/0,88)

Помірний
(0,20/0,12)

2001-2005:
рівні ризиків
ЛПК
МШК

Високий
(0,62/0,43)

Високий
(0,48)

Високий
(0,51/0,45)

Низький
(0,41/0,06)

ГР

Високий:
(0,21/0,38)
ВХП
(0,12/0,66)
СГ
(0,25/0,34)

Помірний
(0,26)
ВХП
(0,26)
СГ (0,26)

Помірний:
(0,12/0,14)
ВХП
(0,11/0,29)
СГ
(0,19/0,18)

АПК
Помірний:
(0,17/0,15)
ВХП
(0,17/0,11)
СГ
(0,18/0,16)

Високий:
(0,16/0,42)
ЛГ(0,20/0,34)
ВМ (0,12)
ОД
(0,15/0,62)

Помірний
(0,24)
ЛГ(0,29)
ВМ (0,29)
ОД (0,20)

Помірний:
(0,12/0,23)
ЛГ(0,14/0,30)
ВМ (0,11)
ОД
(0,14/0,21)

Помірний:
(0,20/0,23)
ЛГ(0,11/0,05)
ВМ (0,32)
ОД
(0,25/0,20)

Високий
(0,27/0,69)

Високий
(0,31)

Високий:
(0,28/0,33)

Помірний
(0,11/0,14)

МШК

2006-2010
ЛПК

Високий
(0,26/0,56)

Помірний
(0,20)

Високий
(0,10/0,37)

Помірний
(0,12/0,20)

ГР

Високий:
(0,39/0,44)
ВХП
(0,63/0,60)
СГ
(0,29/0,51)

Високий
(0,49)
ВХП (0,60)
СГ (0,68)

Високий:
(0,44/0,32)
ВХП
(0,47/0,51)
СГ
(0,27/0,29)

АПК
Високий:
(0,49/0,51)
ВХП
(0,15/0,13)
СГ
(0,49/0,53)

Високий:
(0,59/0,57)
ЛГ(0,57/0,51)
ВМ (0,89)
ОД
(0,23/0,59)

Високий
(0,59)
ЛГ(0,64)
ВМ (0,66)
ОД (0,51)

Високий
(0,33/0,37)
ЛГ(0,41/0,65)
ВМ (0,72)
ОД
(0,27/0,29)

Помірний
(0,26/0.25)
ЛГ(0,11/0,14)
ВМ (0,75)
ОД
(0,26/0,27)

Високий
(0,9/0,76)

Високий
(0,71)

Високий
(0,72/0,83)

Помірний
(0,27/0,28)

МШК

2001-2010
ЛПК

Високий
(0,59/0,47)

Високий
(0,55)

Високий
(0,59/0,75)

Помірний
(0,34/0,16)

ГР

Сільське господарство

Агропромисловий комплекс
Виробництво харчових продуктів, напоїв
1
2
3
високий рівень
помірний рівень риризиків ВСП та ПС
зиків ВСП та допустимий
вцілому у 2001рівень ризиків ПС вцілому
2005рр.;
в 2001-2005рр.;
зменшення рівня
утримання помірризиків ВСП до поного рівня ризиків ВСП мірного рівня, високі
, зростання ризиків ПС
рівні ризиків ПС,
регіону до помірного
зростання матемарівня, зростання математичного очікування
тичного очікування ви- випуску ВСП та ПС у
пуску ВСП та ПС вцілому
2006-2010;
у 2006-2010;
співвідношення
співвідношення част- частки ВСП у АПК
ки ВСП у випуску АПК за
за періодами: 70%
періодами: 30% до20%;
до 80%;
співвідношення
співвідношення
частки ПС виду діяльності частки ПС виду діяльу випуску АПК за періода- ності у випуску АПК
ми: 77% до 71%
за періодами: 23%
до29%;
допустимий
рівень
ризиків ВСП
високий рівень ризи- та ПС вцілому
в 2001ків ВСП та ПС вцілому в
2005рр.;
2001-2005рр.;
збільшення
рівнів
зменшення рівня
ризиків ВСП та ПС до
ризиків ВСП та ПС до помірного,
зменшення
помірного, зменшення
математичного очікуматематичного очікування вання
зайнятих на ВСП
зайнятих на ВСП та ПС у
та ПС у 2006-2010;
2006-2010;
співвідношення
співвідношення
занятих на ВСП
частки занятих на ВСП частки
галузі
у АПК вцілому
галузі у АПК вцілому за
за
періодами:
35%
періодами: 65% до41%;
до 59%;
співвідношення
співвідношення
частки занятих ПС галузі
частки занятих ПС
у АПК вцілому за періо- галузі
у АПК вцілодами: 94% до 88%
му за періодами: 6%
до 12%

допустимий
рівень ризиків ВСП та
помірний у ПС вцілому в 2001-2005рр.;
утримання допустимого рівня ризиків
ВСП, зниження рівнів
ризиків до допустимого у ПС, зменшення
математичного очікування зайнятих на ВСП
та збільшення - у ПС в
2006-2010 (за рахунок
самозайнятих);
співвідношення
частки занятих на ВСП
галузі у ЛПК вцілому
за періодами: 28%
до 36%

високий рівень
ризиків ВСП та ПС у
2001-2005рр.;
зменшення рівня
ризиків ВСП до помірного рівня, високі рівні
ризиків ПС, зростання
математичного очікування випуску ВСП та
ПС у 2006-2010;
співвідношення
частки ВСП у ЛПК
за періодами: 17%
до 20%;

4

Лісове господарство

високий рівень
ризиків ВСП у 20012005рр.;
утримання високого рівня ризиків
ВСП, зменшення
математичного очікування зайнятих на ВСП
у 2006-2010;
співвідношення
частки занятих на ВСП
галузі у ЛПК вцілому
за періодами: 19%
до 14%;

високий рівень
ризиків ВСП у 20012005рр.;
зменшення ризиків до помірного
рівня та зростання
математичного очікування випуску ВСП у
2006-2010;
співвідношення
частки ВСП у ЛПК
за періодами: 17%
до 48%;

7

Машинобудування

допустимий
рівень ризиків ВСП
та ПС вцілому в 20012005рр.;
зростання впливу
ризиків ВСП і ПС до
допустимого рівня,
зменшення математичного очікування
зайнятих на ВСП та у
ПС в 2006-2010;
співвідношення
частки занятих на ВСП
галузі у ЛПК вцілому
за періодами: 53%
до 50%;

помірний рівень
впливу ризиків оточення на ВСП та ПС у
2001-2005рр.;
утримання помірного впливу ризиків
ВСП та ПС , суттєве
зростання математичного очікування зайнятих на ВСП та ПС у
2006-2010;

високий рівень
ризиків ВСП та помірний рівень ризиків ПС
у 2001-2005рр.;
високий рівень
зменшення рівня ризиків ВСП та ПС у
ризиків ВСП до помір2001-2005рр.;
ного рівня, утримання високий рівень
помірного рівня риризиків, суттєве зросзиків ПС, зменшення тання математичного
математичного очікуочікування випуску
вання випуску ВСП, та ВСП та ПС у 2006зростання випуску ПС
2010;
у 2006-2010;
співвідношення
частки ВСП у ЛПК за
періодами: 66% до 31%

Лісопромисловий комплекс
Оброблення деревини
Виробництво меблів та виробництво виробів з деревини
5
6

високий рівень
впливу ризиків на ВСП та
допустимий у ПС вцілому
(за рахунок самозайнятих)
у 2001-2005рр.;
зменшення впливу
ризиків до помірного
рівня на ВСП та зростання до помірного у ПС ,
зменшення математичного
очікування зайнятих на
ВСП та зростання у ПС
(за рахунок самозайнятих)
у 2006-2010;

високий рівень
ризиків ВСП та ПС у
2001-2005рр.;
зниження ризиків
ВСП до допустимого
рівня, високі ризики ПС,
суттєве зростання математичного очікування
випуску ВСП та ПС у
2006-2010;

8

Діяльність готелів та
ресторанів

Таблиця 3.9 Результати статистичної оцінки міри ризиків видів діяльності/ стратегічних напрямів
економічного розвитку Закарпатської області

Пояснення до таблиці: СГ – сільське господарство, ВХП - виробництво харчових продуктів, напоїв, ЛГ – лісове господарство, ВМ – виробництво меблів, ОД - Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів,
(0,22/0,35) – жирним шрифтом виділено коефіцієнти варіації у великому та середньому бізнесі, звичайним - в цілому по
підприємницькому секторі у регіоні.
Джерело: розроблено автором

Високий:
(0,22/0,35)
ВХП
(0,39/0,51)
СГ
(0,14/0,54)

Високий
(0,43)
ВХП
(0,38)
СГ (0,52)

Помірний
(0,31/0,16)
ВХП
(0,39/0,40)
СГ
(0,27/0,09)

АПК
Високий:
(0,37/0,36)
ВХП
(0,05/0,04)
СГ
(0,55/0,29)

Таблиця 3.8. Рівні ризиків підприємницького сектору регіону у розрізі видів економічної діяльності/
пріоритетних напрямів Закарпатської області
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високий рівень
ризиків ВСП та ПС
вцілому за період 20012005рр.;
зниження ризиків
до припустимого рівня
впливу на ВСП та
утримання високого у
ПС вцілому, зростання
продуктивності праці
ВСП та ПС вцілому у
2006-2010;
ризик відставання
вартісного показника
продуктивності праці
ВСП та виробітку
за одну годину ПС
виду діяльності від
аналогічного показника
по ЛПК

високий рівень
ризиків щодо забезпечення
очікуваної заробітної
плати перевищення рівня
середньої заробітної плати
по галузі від ЛПК у 20012005рр.;
зниження ризиків,
однак рівень залишається
у зоні критичного
значення, зростання
математичного очікування
рівня середньої
заробітної плати у галузі,
перевищення рівня
середньої заробітної плати
по галузі у порівнянні до
ЛПК у 2006-2010рр.

6

високий
рівень ризиків
щодо забезпечення
очікуваної заробітної
плати у 2001-2005рр.;
зменшення
ризиків, однак
рівень все одно
критичний, зростання
математичного
очікування рівня
середньої заробітної
плати по галузі
практично у чот рити
рази у 2006-2010 рр.

високий рівень
ризиків щодо
забезпечення очікуваної
заробітної плати у 20012005рр.;
зменшення ризиків
до помірного рівня,
зростання математичного
очікування рівня
середньої заробітної
плати у галузі практично
у три рази, ризик
відставання заробітної
плати від показника у
інших комплексах.

8

Продовження таблиці 3.9
7

високий рівень
ризиків ВСП та ПС
високий рівень
високий
рівень
вцілому
за період 2001високий рівень
ризиків ВСП та ПС
ризиків ВСП та ПС
2005рр.;
ризиків ВСП у 2001вцілому за період
вцілому
за
період
2001утримання
високого
2005рр.;
2001-2005рр.;
2005рр.;
рівня впливу ризиків
зниження ризиків
утримання
утримання
високого
щодо
продуктивності
до припустимого
високого рівня
рівня впливу ризиків на
ПС вцілому та
рівня впливу на
впливу ризиків на
продуктивність ВСП та
зменшення ризиків
ВСП, зростання
продуктивність
до середнього рівня
продуктивності праці ПС вцілому, виготовлення ВСП та ПС вцілому,
більш трудомістких
на ВСП у 2006-2010;
ВСП у 2006-2010;
суттєве зростання
видів продукції на ВСП, продуктивності
математичного
суттєве
праці зростання
покращення
виробітку
очікування
перевищення
ВСП та ПС вцілому у
за одиницю часу у ПС
вартісного
показника
продуктивності праці
2006-2010;
вцілому у 2006-2010;
продуктивності праці
ВСП виду діяльності
суттєве
ризик відставання
ВСП
у
2006-2010
рр.;
над продуктивністю
перевищення
вартісного показника
ризик відставання
ЛПК
вартісного показника
продуктивності праці
вартісного
показника
ВСП
ВСП виду діяльності від продуктивності
продуктивності праці
виду діяльності від
аналогічного показника
ВСП та ПС вцілому
інших пріоритетних
по ЛПК
по
виду діяльності від
комплексів.
інших пріоритетних
комплексів.

5
високий
рівень ризиків
щодо забезпечення
високий рівень
очікуваної заробітної
ризиків щодо
плати, ризик
забезпечення очікуваної відставання
заробітної
заробітної плати, ризик
плати по галузі від
відставання заробітної
ЛПК
у
2001-2005рр.;
плати по галузі від ЛПК
високий
у 2001-2005рр.;
рівень ризиків
високий рівень
щодо забезпечення
ризиків щодо
очікуваного
забезпечення очікуваного
рівня заробітної
рівня заробітної плати,
плати,
зростання
зростання математичного
математичного
очікування рівня
очікування
рівня
середньої заробітної
середньої заробітної
плати у галузі, ризик
плати
у
галузі,
відставання заробітної
перевищення рівня
плати по галузі від ЛПК
середньої заробітної
у 2006-2010рр.
плати по галузі у
порівнянні до ЛПК у
2006-2010рр.

4

ВСП – великі та середні підприємства, ПС підприємницький сектор вцілому.
Джерело: розроблено автором
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високий
рівень ризиків
помірний рівень
ВСП
та
ПС щодо
ризиків ВСП та
продуктивності
високий у ПС вцілому
праці
у
2001за період 2001-2005рр.;
2005рр.;
зростання ризиків
зниження
до критичного рівня
впливу ризиків до
на ВСП та утримання
рівня
високого у ПС вцілому, припустимого
на
ВСП та високий
суттєве зростання
рівень
у
ПС
вцілому,
продуктивності праці
суттєве зростання
ВСП та ПС вцілому у
продуктивності
2006-2010;
ВСП та ПС
ризик відставання праці
вцілому
у 2006вартісного показника
2010;
продуктивності праці
кращі
ВСП та виробітку
показники
за одну годину ПС
продуктивності
виду діяльності від
праці
ВСП виду
аналогічного показника
діяльності від
по АПК;
аналогічного
показника по АПК

3

високий
рівень ризиків
високий
щодо
забезпечення
рівень ризиків
очікуваної
щодо забезпечення
заробітної плати,
очікуваної заробітної
перевищення
плати, ризик
рівня середньої
відставання заробітної заробітної
плати по
плати по галузі від
галузі
від АПК у
АПК у 2001-2005рр.;
2001-2005рр.;
зменшення
зменшення
ризиків до помірного
ризиків до
рівня , зростання
помірного
рівня
математичного
, зростання
очікування рівня
математичного
середньої заробітної
очікування рівня
плати у галузі,
середньої заробітної
зменшення ризику
плати у галузі,
відставання заробітної перевищення
рівня
плати по галузі від
середньої
заробітної
АПК у 2006-2010 рр.
плати по галузі від
АПК у 2006-2010 рр.

2

оплата праці
продуктивність праці

1
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Однак порівняння математичного очікування обсягів продукції
за комплексами вказує на доцільність виділення АПК, в якого
прогнозовані значення показника є значно вищими, ніж у ЛПК.
Тенденції щодо міри ризикованості обраних видів діяльності та їх
комплексів підтвердили життєздатність товарів першої необхідності
у кризовий період та стабільність попиту на ці продукти. Динаміка
показника обсягів реалізованої продукції, яка певною мірою
відображає попит на продукцію виробника, у машинобудуванні
засвідчила його стрімке зростання у 2006-2010 роках, а разом із тим
і збільшення міри ризиків, що пов’язані із веденням господарської
діяльності та вплив світової фінансової кризи, яка відобразилася на
нестабільності та високому значенні коефіцієнта варіації.
За весь період аналізу найоптимальнішим з точки зору
забезпечення високої оплати праці є лісогосподарський комплекс.
В цілому у всіх трьох аналізованих видових комплексах за період
2001-2010 рр. коливання рівня оплати праці високе, а відповідно
високою є і міра ризику щодо її забезпечення підприємствами.
Статистичні показники оцінки міри ризиків, що пов’язані
із продуктивністю праці, демонструють цікаві тенденції.
За весь аналізований період міра ризику у всіх сферах була
високою, коефіцієнт варіації був більше 0,5. Найменші ризики у
забезпеченні очікуваної продуктивності серед усіх напрямів наявні
у лісопромисловому комплексі.
Кризові процеси внесли свої зміни у ранги пріоритетних
напрямів щодо забезпечення високої продуктивності і, як результат,
за даними 2006-2010 років, лідером за математичним очікуванням
та рівнем ризику (у даному випадку наявний середній рівень
ризику) є машинобудування. У цьому напряму коефіцієнт варіації

зменшився у порівняні із попереднім часовим проміжком на 80%,
а середнє значення зросло у два рази. Крім того, досягнення таких
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показників частково пояснюється високо технологічністю процесів
у машинобудуванні, порівняно із АПК.
По суті всі три комплекси мають високий рівень ризику, що
пов’язаний із продуктивністю праці, однак зважаючи на особливості
галузі, найперспективнішою щодо швидких темпів нарощення цього
критеріального показника є машинобудування. Щодо середньої
заробітної плати, то найризикованішим і водночас найкращим
по рівню забезпеченні цього показника є машинобудування, а
найоптимальнішим у співвідношенні рівня показника та ризику є
лісопромисловий комплекс.
По обсягах реалізованої продукції найризикованішим є
машинобудування, а найменш ризиковим - ЛПК. Однак найбільша
доля очікуваних обсягів реалізованої продукції припадає на
машинобудування, яке покриває за цим показником сукупну частку
АПК та ЛПК.
Щодо зайнятості, то із трьох пріоритетних напрямів
найменшими ризиками характеризувався агропромисловий
комплекс і він є найоптимальнішим варіантом у забезпеченні
достатнього високого рівня зайнятості, оскільки частка
математичного очікування його участі є найбільшою у останній
аналізований період.
Основними факторами високих рівнів ризиків щодо зайнятості,
на думку експертів, є некваліфіковані працівники, відтік людських
ресурсів, старіння робочої сили.
Серед факторів, що найбільш негативно позначилися
на скороченні обсягів випуску у вибраних галузях були:
неплатоспроможність підприємств, недостатність кредитних
ресурсів, застарілі системи контролю якості продукції, зношеність/

зміна податкової політики, зміни в законодавстві, нестійкість
коливання валютного курсу, неплатоспроможність/банкрутство
партнерів, недоступність кредитів, зменшення попиту на продукцію,
відсутність вітчизняних постачальників потрібної сировини та
напівфабрикатів, неплатоспроможність населення.
Причинами високих ризиків у оплаті праці та відповідному
рівні її забезпечення є: неефективна політика оплати праці, зміна
соціальної політики, непрогнозована інфляція. Серед факторів
прямого негативного впливу на продуктивність у пріоритетних
галузях економіки регіону є морально застарілі технології та
обладнання, відсутність інновацій, відсутність вітчизняних
постачальників потрібних технік і технологій. Однак всі ці фактори,
як показали результати опитувань, є загальними для всіх видів
діяльності, а тому існує потреба у визначенні специфічних факторівризиків кожної із галузей у регіоні.
В цілому період 2001-2005 років вказує на меншу здатність
підприємств нівелювати ризики оточення у досліджуваних видах
діяльності, а 2006-2010 роки – на кращий ризик-менеджмент.
Динаміка
показників
продемонструвала
вплив
світової
фінансової кризи на зайнятість, яка за всіма видами діяльності та
пріоритетними напрямами у 2006-2010 роках зменшилася. Однак
можна припустити, що було отримано і позитиви від ризиків, а
саме збільшення продуктивної зайнятості, що видно по динаміці
показника продуктивності праці у 2006-2010 роках. Аналіз ризиків
за критеріями у розрізі пріоритетних напрямів засвідчив, що самі
ці комплекси є стратегічними і можуть забезпечити за рахунок
технологічних чинників суттєве економічне зростання економіки
регіону та підтримувати вищі середнього рівні зайнятості, обсягів

відсутність сучасної інфраструктури, енергозатратне обладнання,
неефективна збутова політика, зміна політичного курсу країни,

продукції у кризовий період економіки.

Закарпаття, треба зазначити, що по всіх, без виключення, критеріях
оцінки спостерігається високий рівень ризикованості (Таблиця
3.4.), що обумовлено впливом цілого ряду факторів, які поділяються
на фактори прямого та непрямого впливу, зовнішні та внутрішні,
кількісні та якісні.
До факторів прямого впливу автор відносить: законодавство,
непередбачені дії органів державного і місцевого самоврядування
та податкову систему (Таблиця 3.10).
У всіх розвинених країнах законодавство встановлює
граничні ставки податків на доходи підприємців. Так, у США
вони становлять 34%, в Англії – 35%, в Японії – 42%, у Франції
– 42%, у Швеції – 52%, в Німеччині - 53%. Загальна сума
податків в Україні, за різними оцінками, становить 70-90%
доходів підприємства, в результаті чого у вітчизняній економіці
відбувається падіння виробництва, спостерігається повна
відсутність інтересу підприємців не тільки до його розширення,
але і взагалі до того, щоб їм займатися. Дана ситуація призводить
до переливу капіталу з виробничої сфери в сферу торгівлі і
посередництва. Небувалого рівня досягло приховування від
сплати податків (30-40% всіх податків), що призводить до
посилення кримінального ризику.
Велика кількість податків - важкий тягар для будь-якого
підприємця, але особливо непосильний він для малих фірм. Податки
з’їдають майже весь прибуток, в той час як світовий досвід показує:
абсолютна межа податкових вилучень не повинна перевищувати
критичного рівня.

Короткострокові
Довгостратегічні прі- строкові
страоритети
тегічні
економічного напрями
розвитку розвитку
Закарпаття
с/х

Аграрнопромисловий
Машинобудування

Освіта
Інноваційно-інфраструктурний
Транспорт

Торгівля
Туристично-рекреаційний
Туризм

Фактори впливу на рівень ризикованості
Ризики
Непрямого
впливу

Аналізуючи ступінь впливу ризиків в розрізі критеріїв оцінки
довгострокових стратегічних напрямів економічного розвитку
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Таблиця 3.10 Ризик-фактори та конкурентні переваги
стратегічних напрямів економічного розвитку Закарпаття

Прямого
впливу

3.3 Опис факторів впливу на рівень ризикованості
стратегічних напрямів економічного розвитку Закарпаття
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Конкурентні переваги
Закарпаття

Кінцева
мета

Географічне
розташуГлобаль- Дефівання
Пона еко- цит дер- Законо- літична
Наявність
номічна жавного давство ситуависоквалікриза бюджеція
Фінансові 2009року
фікованих
ту
людскіх
ресурсів РозробДії
Транскор- ка страІнституорганів
донне
спів- тегічної
ціональні
продерробітництво
грами
Різке Падіння
жавЕконовнуеконозбільшен- трішного і мічна
ня ціни нього місце- ситуа- Сприятливе мічного
Енергена газ попиту вого
ція інвестиційне розтичні
самосередовище витку
Закарврядупаття
вання
на 2015
Наявність – 2025
НедоЕколороки
Збіль- сконале
запасів
чигічні
шення законо- Постої
води
Міжтягаря
давчо- даткова
зовніш- правове
систе- народні
події
Наявність
нього регулюма
Політичвідповідних
ні-геопо- боргу
вання
природніх
літичні
ресурсів
Економічні

Джерело: авторська розробка

Постійно вносяться поправки і доповнення до існуючого
законодавства, що позбавляє підприємців упевненості в надійності
своєї діяльності. Таким чином, рівень підприємницького ризику
збільшують не тільки високі ставки податків, але і нестабільність
податкового законодавства. В цілях економії податкових платежів
та уникнення високого рівня ризику все більше підприємців
приймають рішення про відкриття фірми за кордоном. Так, у
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світовому рейтингу найбільш вільних та відкритих економік світу,
по оновлених даних на 2013 рік Україна посідає тільки 161-у
позицію, поступившись таким країнам як Біларусь – 154 місце, Росії
– 139 місце, Китай – 136 місце, Казахстан – 68 місце, Арменія – 38-а
позиція, Грузія – 21 позиція, Німеччина – 19 позиція, США – 10
позиція, очолює цей список Гонконг, який набрав 89,3 пункта із 100
можливих при оцінці таких економічних показників як: відкритість
ринку, ефективність регулювання та виконання законодавства,
рівня втручання держави в економіку та ін. Причому за думкою
все-ж тих експертів Гонконг володіє системою держрегулювання з
високою конкурентноздатністю, а також прозорим законодавством.
Головним фактором, що зміцнює економічну міць Гонконгу, є
висококваліфікована робоча сила.
Факторами непрямого впливу є: політична ситуація, економічна
ситуація в країні та міжнародні події (Таблиця 3.10).
Фактори непрямого впливу звичайно непомітно впливають на
рівень ризику, проте їх вплив може бути значним, і підприємцю
необхідно враховувати це у процесі діяльності.
На результати підприємницької діяльності впливає, як
економічна ситуація в країні виробництва, так і економічне
становище галузі. Кон’юнктура ринкової економіки має тенденцію
до періодів депресії, коли підприємцю стає важко продавати
вироблені продукти за прийнятними цінами. Багато фірм дуже
чутливі до спадів і підйомів, тому кризи надвиробництва завжди
призводять до збільшення ступеня підприємницького ризику.
Останнє
десятиліття
характеризується
нестабільністю
міжнародної торгівлі, викликаної нерівномірністю інфляційних
процесів в різних країнах, коливаннями цін на енергоносії. У цих

підтримуючи неефективну структуру власного виробництва. З
ростом боргових зобов’язань умови позик посилюються, можливості
захисту власної промисловості і торгівлі слабшають, і ціновий шок,
який наближає внутрішні ціни до світових, ставить підприємство
перед різким подорожчанням виробництва. Окремим фірмам не під
силу боротися з кризами, але в їх можливостях проводити гнучку
політику, сприяти зниженню негативних наслідків загального спаду.
Значний вплив надає рівень інфляції в країні. Інфляційні
процеси підривають стимули економічного зростання, підвищують
ефективність виробництва на базі науково-технічного прогресу, бо
впровадження нової техніки обходиться все дорожче; стає вигідним
зберігати застаріле, але відносно дешеве обладнання, стару
трудомістку технологію. Крім того, інфляція знецінює ресурси
амортизаційних фондів фірм, і тому за законом зношене обладнання
не оснащується через нестачу коштів. Інфляція спотворює всі
економічні розрахунки, робить невизначеними перспективи
розвитку, підсилює ризик, пов’язаний з новими інвестиціями.
Політична нестабільність викликає підвищену невпевненість
підприємця не тільки в успішності результатів діяльності, але і в
можливості ведення справи. Вона не дозволяє налагодити надійні
та довготривалі зв’язки з партнерами, що є найважливішою
умовою успіху справи. Низька договірна дисципліна, що
посилюється руйнуванням колись єдиного економічного простору
та міжрегіональних зв’язків, призводить до виникнення ризиків
зриву договорів, порушення термінів поставок, що в умовах
недостатності ресурсів веде до порушення циклів виробництва та до
інших ризиків. Політична нестабільність посилює загальний рівень
підприємницького ризику, причому як для вітчизняних підприємців,

умовах окремі країни ведуть себе аналогічно підприємствам зі
слабким фінансуванням і плануванням. Вони беруть кредити, часто

так і для партнерів за кордоном.
Втрати під впливом непередбачених політичних факторів
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проявляються у формі несподіваної зміни умов господарської
діяльності, що створює несприятливий для підприємця фон і
тим самим здатне привести до підвищених витрат ресурсів і
втраті прибутку. Типовим джерелом такого ризику є збільшення
податкових ставок, введення примусових відрахувань, зміна
договірних умов, відчуження майна та грошових коштів з політичних
мотивів. Міжнародні конфлікти здійснюють, як прямий вплив на
загальну політичну обстановку, так і непрямий вплив на ситуацію
в регіонах, оскільки вирішення регіональних проблем вимагає
додаткових субсидій, що веде до зростання дефіциту бюджету,
змін у податковому законодавстві, скорочення соціальних витрат
(отже, зростанням соціальної напруженості ), збільшення розміру
державного боргу, коливань процентних ставок і валютного курсу,
тобто до погіршення політичного та інвестиційного клімату в країні.
Політичний ризик поряд з іншими ризиками породжує наслідки, що
носять, як правило, негативний характер. Часто з нього випливають
такі події:
• страйки і робочі хвилювання;
• зростання транспортних тарифів і мит;
• зростання цін на енергоносії;
• зміна системи оподаткування;
• офіційний дозвіл чи заборону руху капіталів.
Зовнішні фактору впливу, що мають найбільший ступінь
впливу це: світова фінансова та глобальна економічна криза 2009
року, постійне різке збільшення ціни на імпортні енергоносії, в
першу чергу на природний газ та збільшення тягаря зовнішнього
боргу (Таблиця 3.10).
Протягом восьми місяців 2008 року Україна досить успішно

аграрну інфляцію та ін. Реальне зростання ВВП за цей період
склав - 7,1%, приріст обсягів промислового виробництва – 6,3%,
інвестиції в основний капітал збільшилися на 8.2%, реальні доходи
населення на 13,7%. На 5,6 млрд. дол. виросли валютні резерви,
склавши на кінець серпня 38,06 млрд. дол. Але цього позитиву не
вистачило, щоб захиститися від кризи, яка прийшла до нас відразу
декількома шляхами. Перший – банківська система: іноземна
частка в загальному обсязі банківського капіталу України становить
понад 37%, що перевищує поріг економічної безпеки на 7%, тому
материнські банки в Європі, перебуваючи в скрутному становищі,
через свої філії в Україні відкачують капітал із нашої фінансової
системи в європейську. Другий шлях – борговий: обсяг валового
зовнішнього боргу на перше півріччя 2008 року становив 59,9%
від ВВП, або 100,06 млрд. дол. А вже в липні 2012 досяг 74%
ВВП. Згідно з дослідженнями Міжнародного валютного фонду,
допустимим кордоном боргу для такої перехідної економіки, як
українська, є 49,7% від ВВП. Тобто кордон економічної безпеки щодо
боргових зобов’язань ми перетнули. Таке боргове навантаження
неприйнятне і ризиковане для країни з перехідною економікою. Це
підвищує ризики фінансової нестабільності, особливо в умовах дії
несприятливих факторів зовнішнього та внутрішнього характеру .
Третій шлях – зовнішньоторговельний: через кризові явища
в розвинених економіках світу різко впав попит на продукцію
металургії та машинобудування, а це сильний удар по наших
основних підприємствах-експортерах.
Тенденція до збільшення негативного сальдо поточного
рахунку і дефіцит внутрішніх заощаджень породжують високі
фінансові ризики, особливо в умовах низького рівня довгострокових

відбивала всі атаки світової кризи: чергове підвищення ціни на
газ, високу динаміку зростання цін на нафту та інші ресурси,

кредитів і експансії іноземних банків. Економіка України вже стала
надзвичайно залежною від потоків іноземного капіталу. Тому раптове
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припинення ії зовнішнього підживлення, в умовах необхідності
погашення зовнішніх боргів може привести до боргової кризи.
Враховуючи ризики скорочення експортно-орієнтованого
виробництва внаслідок падіння світового попиту та ускладнення
платежів за експортними операціями , необхідно здійснити комплекс
заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на
групу експортних товарів і тим самим посилити роль внутрішнього
виробництва.
Провідним стимулом до насичення та зростання національної
економіки, та зростання в цьому контексті регіонального розвитку
Закарпаття, включаючи розширення внутрішнього ринку, стане
її повноцінне входження в європейську систему (економічний
простір Європейського Союзу). Пов’язана з цим конкуренція,
щодо здешевлення виробництв і їх наближення до великих ринків
(ЄС і РФ) стимулюватиме вливання у національну економіку
інвестиційних капіталів з країн Європи і США, значно зросте рівень
інвестиційної діяльності в Україні компаній з Росії, а також країн Азії,
особливо Китаю. Водночас слід усвідомлювати, що така активізація
створюватиме відчутні ризики для національного економічного
суверенітету, отже, актуалізуватиме завдання сприяння зміцненню
національного капіталу. Особливо це питання є актуальним в умовах
енергетичного тиску, зокрема різкого здорожання імпортованого
газу з 50 дол. США за 1000 м.куб. в 2006 році до 430 дол. США за
1000 м.куб. в 2012 році ( з урахуванням Харківських міждержавних
домовленостей між РФ та Україною)
Внутрішніми факторами впливу є дефіцит державного бюджету,
падіння внутрішнього попиту та недосконале законодавчо-правове
регулювання економічного розвитку (Таблиця 3.10).

Президентом України. Цей Закон набув чинності з 1 січня 2013 р.
Формування річного бюджету потребує комплексного підходу
при оцінці потенційного впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
чинників розвитку країни. Для світових товарних ринків
характерна різноспрямована динаміка — зниження попиту та
цін на сировину через уповільнення темпів зростання світової
економіки з одночасним збереженням відносно високих цін на
продовольство та енергоносії, зумовлена відповідно гіршим,
порівняно з минулорічним, врожаєм у світі та збереженням напруги
на Близькому Сході. Також дестабілізуючий вплив на розвиток
світової економіки відмічено у зв’язку зі збереженням фінансових
проблем у країнах Європи та відновленням рецесійних тенденцій в
окремих європейських країнах; погіршенням зовнішньоекономічної
кон’юнктури; згортанням іноземними компаніями інвестиційних
планів або перенесенням термінів їх реалізації на майбутній період;
дефіцитом зовнішнього фінансування та звуженням можливостей
доступу до міжнародних ринків капіталу.
Таким чином, високими є ризики нестабільності на світових
товарних та фінансових ринках, що може призвести до збереження
тенденції уповільнення темпів зростання світової економіки в
наступному році. У жовтні поточного року Міжнародний валютний
фонд переглянув у бік зменшення оцінку розвитку світової
економіки на 2012 р. з 3,5 до 3,3%, на 2013 р. — з 3,9 до 3,6%, у тому
числі Єврозони на 2012 р. з -0,3 до -0,4%, на 2013 р. — з 0,7 до 0,2%.
За основу для розрахунку показників державного бюджету
враховано сценарій, який передбачає обсяг номінального ВВП у сумі
1576 млрд грн., зростання реального ВВП на рівні 3,4%. Як бачимо
з бюджету у 2013 р. зростання індексу споживчих цін (грудень до

6 грудня 2012 р. проект Державного бюджету України,
прийнятий у другому читанні Верховною Радою, був підписаний

грудня) прогнозується на низькому рівні порівняно з минулими
роками — 104,8%. Серед стримувальних антиінфляційних
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факторів немонетарного характеру в пояснювальній записці до
Держбюджету–2013 зазначено наступні: очікування високого врожаю
зернових, достатнього як для задоволення внутрішніх потреб, так і
для підтримки високого експорту (51 млн тонн проти 45,6 млн тонн у
2012 р.); створення оптових ринків сільськогосподарської продукції,
будівництво овочевих та фруктосховищ, сучасних тваринницьких
комплексів, зокрема з вирощування поголів’я великої рогатої худоби
та виробництва молока, наслідком чого буде збільшення пропозиції
сільськогосподарських товарів та налагодження ефективної системи
ціноутворення на аграрну продукцію.
Що стосується деяких соціальних аспектів розвитку України,
у наступному році прогнозується підвищення заробітної плати до
3334 грн., у реальному вимірі (з урахуванням інфляційного впливу)
— на 3,3%.
У 2013 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць встановлено в розмірі з 1 січня — 1108 грн., з 1 грудня
— 1176 грн. та для тих, хто належить до основних соціальних і
демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня — 972 грн., з 1 грудня — 1032
грн.; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 1210 грн., з 1 грудня
— 1286 грн.; працездатних осіб: з 1 січня — 1147 грн., з 1 грудня —
1218 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 894 грн., з
1 грудня — 949 грн.
Рівень мінімальної заробітної плати на 2013 р. передбачено в
місячному розмірі з 1 січня — 1147 грн., з 1 грудня — 1218 грн.; у
погодинному розмірі: з 1 січня — 6,88 грн., з 1 грудня — 7,3 грн.
У рамках Державного бюджету України на 2013 р., ухваленого
Президентом України, передбачено доходи в сумі 362 830 144,1 тис.

грн.

грн. і витрати — 412 060 560,7 тис. грн. Граничний обсяг дефіциту
Державного бюджету України встановлено в сумі 50 532 000 тис.

поділити на якісні – це ті фактори, що неможливо описати
статистичною інформацією або доступ до такої інформації

Виходячи з вищенаведеного можливо констатувати,
що державний бюджет України 2013 року є антикризовим
стабілізуючим економічну ситуацію заходом, разом з тим високий
рівень дефіциту та залежності від зовнішнього фінансування, велике
боргове навантаження Державного бюджету України та додаткове
навантаження в зв’язку з необхідністю погашення 20-ти млрд. грн.,
невиплачених робітникам бюджетної сфери у 2012 році, створює
небезпеку підвищення фінансових ризиків як на національному
рівні, так і на регіональному, зокрема в Закарпатті, а також матиме
прямий вплив на падіння внутрішнього попиту, що, в свою чергу,
негативно вплине на економічний розвиток.
На рівень ризику впливають також законодавство та державні
органи. З одного боку, вони регулюють діяльність фірм, так як
в ринковій економіці взаємодія між покупцями і продавцями
підпадає під вплив чисельних правових обмежень. Для підприємця
особливо важливі акти та норми, що регулюють податкові та
фінансові відносини. Без знання норм податкового і фінансового
права неможливо ефективно організувати і успішно реалізовувати
підприємницьку діяльність. З іншого боку, законодавство
характеризується рухливістю, а інколи і невизначеністю, які
проявляються у формі несподіваних, обумовлених політичними
міркуваннями, змін умов господарювання, що створює несприятлеве
для підприємств середовище, внаслідок чого збільшується рівень
ризикованості.
Аналізуючи рівень впливу ризиків в розрізі критеріїв оцінки
довгострокових стратегічних напрямів економічного розвитку
Закарпаття, треба зазначити, що ризик-фактори умовно можливо

-застрілі системи контролю якості продукції,
-неефективні комунікації,
-неправильність цінової політики,
-зміни податкової політики,
-неплатоспроможність чи банкрутство партнерів та клієнтів,
-зростання конкуренції по якості товарів,
-паводки, зсуви, землетруси.
- проблеми збуту продукції,
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-неплатоспроможність
населення,
-брак кваліфікованих
кадрів.
-підвищення цін на
сировину, матеріали,
паливо.
Обсяг
реалізованої
продукції на
одного працівника

Середньомісячна -неефективна політика -зміни в законодавстві,
заробітна
оплати праці,
-зміни податкової політики,
плата штатних
-недотримання умов договірних відносин,
працівників

-застрілі системи контролю якості продукції,
-неефективні комунікації,
-неправильність цінової політики,
-зміни податкової політики,
-неплатоспроможність чи банкрутство партнерів та клієнтів,
-зростання конкуренції по якості товарів,
-паводки, зсуви, землетруси.
- проблеми збуту продукції.
Обсяг
реалізованої
продукції

-зростання цінової
конкуренції,
-неплатоспроможність
населення.

-зношеність та/чи відсутність сучасної інфраструктури
-невірна кадрова політика,
-морально застарілість технологі та обладнання,
-зміни в законодавстві,
- зміни кон’юнктури ринку,
-паводки, зсуви, землетруси,
-відсутність інновацій,
-відтік людських ресурсів,
Кількість штатних -некваліфіковані
працівників
працівники,
-брак кваліфікованих
кадрів.

Фактори-ризики, що мають найбільший вплив на розвиток економічного напряму в розрізі
критеріїв оцінки
Кількісні
Якісні

АПК

населення (Таблиця 3.11). І хоча номінальна заробітна плата з 2005
року до 2011 року постійно збільшується, але індекс реальної

Критеріїї оцінки
приорітетних
видів діяльності

обмежений, та кількісні – ті , що характеризуються статистичними
даними. Виходячи з вищенаведеного, вплив якісних та кількісних
ризик-факторів на розвиток АПК наведено у таблиці 3.11
З таблиці видно, що на довготривалий розвиток АПК, в розрізі
критеріїв оцінки, впливають такі основні кількісні фактори-ризики
як неефективна політика оплати праці, брак кваліфікованих кадрів
та неплатоспроможність населення. Основні статистичні показники
АПК, лісогосподарського комплексу та машинобудування показано
в таблиці 3.12.
З даних наведених в таблиці видно, що середньомісячна
кількість працюючих в АПК має тенденцію до зменшення з 11442
осіб в 2005 році до 5630 осіб в 2011 році, одним із основних
факторів впливу на це є неефективна політика оплати праці
(Таблиця 3.12), про що говорить велика різниця рівня оплати праці в
АПК, в меншу сторону, по відношенню до інших видів економічної
діяльності. Другою складовою цього негативного впливу є повільне
збільшення середньомісячної заробітної плати штатних працівників
з урахуванням корекції на інфляцію (Таблиця 3.13)
Обсяг реалізованої продукції сільського господарства (Таблиця
3.14, Таблиця 3.12) та темпи виробництва продукції сільського
господарства (Таблиця 3.15) свідчать про те, що хоча загальний
обсяг сільськогосподарської продукції за останні роки є відносно
стабільним і показує невелику тенденцію до збільшення, за
виключенням 2010 року – наслідки світової продовольчої кризи
2009-2010 років, але цей приріст відбувається за рахунок продукції
господарств населення, а не продукції сільськогосподарських
підприємств.
Одним із основних факторів впливу на це є неплатоспроможність
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Таблиця 3.11 Фактори-ризики, що мають найбільший вплив на розвиток АПК в розрізі критеріїв
оцінки
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АПК
Кількість штатних
працівників,осіб
Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників
Обсяг реалізовної продукції на
одного праціника
Лісогосподарський комплекс
Кількість штатних
працівників,осіб
Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників
Обсяг реалізовної продукції на
одного праціника
машинобудуванння
Кількість штатних
працівників,осіб
Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг), тис. грн.
Середньомісячна заробітна
плата штатних працівників
Обсяг реалізовної продукції на
одного праціника
10578

10072

2007

2010
7149

2009
7454

2008
8798

5630

2011

6150

10104

6547

2003

2005
8556

2004
8109

250.25
26.85

168.51
5.376

652.68
178.49

503.62

64.199 251.784

363.06

14464

218.73 273.363 288.803 165.06

224.547

265.33

2242.96

13058

12382

13886

2011

907.18 1140.49 1473.39 1655.16 2066.36

2010

2009

2008

3837738

12509

2007

144.15

2043855 2932138

10115

2006

102.43

54319.1 165140.0 420316.5 2041718.5 1527243.5 2212535 3419501.8 4010320

2002

2001

13.13438 19.47623 28.99602 39.309634 40.301766 44.958651 51.96

72.65

1873.55

220.76 295.4267 383.7467 512.93667 631.38 807.746 1035.59 1329.53 1408.42 1508.8775
64.28

1196740

2011

300567.1 349890.4 450569.1 606744.2 629956.9 646505.4 746133.5 850045.2 812922.2 881278.8

287.4

165.4

8301.55

138.68

2010

128.05

8603.61

14359

2007

106.95

2009

14380

2006

80.36

11189

2005
15631

2004

61.14

15435

49.03
2008

15539

2003

29.75

13223

2002
17965

2001

16.52

22884

12.84

1419.78

11442

12323

2006

163.57 198.725 259.93 360.485 474.615 611.665 781.415 1045.55 1118.225 1199.23

16015

2005

2004

1618295

21860

27092

2003

348122.5 361148.7 476600.7 604305.2 699614.3 850075.1 1077262.5 1126601. 1033741.1 1182478.3

2002

2001

Таблиця 3.12 Основні статистичні показники економічного розвитку Закарпаття (2001-2011рр.) в
розрізі критеріїв оцінки [161]
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Таблиця
3.14
Продукція
сільського
(У ПОСТІЙНИХ ЦІНАХ 2010Р.;МЛН.ГРН.) [161]

Продукція сільського
господарства
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення

Таблиця 3.15 Темпи виробництва
господарства
(до 1990 р.;відсотків) [161]
Усі категорії господарств
Сільськогосподарські
підприємства
Господарства населення

продукції
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заробітної плати має тенденцію до зменшення (Таблиця 3.13), а
2009 році цей індекс показав найменше значення за останні десять
років, що пояснюється впливом світової фінансової кризи 2009 року
на економіку регіону.
Таблиця 3.13 Індекси заробітної плати та споживчих цін
(інфляції) (відсотків) [161]
Роки
Індекси номінальної
заробітної плати

2005
126,9

Індекси споживчих
цін (інфляції) по
області
111,6

2006
119,0
108,7
119,7

2007
128,6
111,3
110,3

2008
125,5
115,4
107,9

2009
111,3
111,8
99,5

2010
118,8
108,5
109,3

2011
110,2
103,0
107,4

Індекси реальної
заробітної плати
123,5

господарства

2000рік
2005рік
2009рік
2010рік
2011 рік

3272,4
3739,3
3951,7
3838,3
4044,8

177,6
170,9
187,4
144,5
205,1

3094,8
3568,4
3764,3
3693,8
3839,7

сільського

2000 рік 2005 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік
78,2
89,4
94,4
91,7
96,7

10,5
10,1
11,1
8,5
12,1

124,4
143,4
151,3
148,4
154,3
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Динаміка показника обсяг реалізованої продукції на
одного працівника (Таблиця 3.12) та динаміка індексу
продуктивності праці у сільському господарстві (Таблиця
3.16) свідчить про тенденцію до росту з 2005 року до 2011
рік включно, виключенням з загальної тенденції є тільки
2010 рік, що обумовлено в першу чергу світовими кризовими
явищами 2009-2010 років. Але не зважаючи на позитивну
динаміку цього показника в цілому, індекс ризикованості є
високим (Таблиця 3.4), на це впливають як кількісні фактори:
неплатоспроможність
населення,
брак
кваліфікованих
кадрів та підвищення цін на сировину, матеріали, паливо,
так і якісні: застарілі системи контролю якості продукції,
неефективні комунікації, неправильність цінової політики,
неплатоспроможність чи банкрутство партнерів та клієнтів,
проблеми збуту продукції, зростання конкуренції по якості
товарів, паводки, зсуви, землетруси (Таблиця 3.11).
Тенденцію до зменшення платоспроможності населення
відображає тенденція до зменшення індексу реальної
заробітної плати (Таблиця 3.13). Підвищення цін на сировину,
матеріали, паливо (Таблиця 3.17) має негативний вплив на
продуктивність праці у сільському господарстві. Вартість
всіх, без виключення, товарів та послуг збільшувалася за
останні роки. Найбільшу тенденцію до збільшення мають
водопостачання – кожен рік майже на 10%, вартість палива та
мастила – в середньому 25% на рік та вартість транспортних
послуг 2009 рік – 19,2%, 2010рік – 3,6%, 2011рік – 14,1% росту
до попереднього року.
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Таблиця 3.16 Індекс продуктивності праці у сільському
господарстві (до попереднього року,відсотків) [161]
2000рік 2005рік 2009рік 2010рік 2011рік
Продуктивність праці у
сільському господарстві

105,0

89,7

106,7

Таблиця
3.17
Індекси
цін
на
основні
групи
товарів
(до попереднього року, відсотків) [161]
Водопостачання
Електроенергія
Природний газ
Паливо та мастила
Транспортні послуги

2009рік
111,6
100,0
100,0
144,2
119,2

93,1

та

146,7

споживчих
послуг

2010рік
109,8
100,0
150,1
116,2
103,6

2011рік
114,1
122,9
100,0
131,1
114,1

На кількість штатних працівників та обсяг реалізованої продукції
на одного працівника (продуктивність праці) в АПК впливають
фактори: некваліфіковані працівники та брак кваліфікованих кадрів.
Кількість робітників, що підвищили кваліфікацію і здобули нову
професію, показано в таблиці 3.18. Так, кількість штатних працівників
в АПК зменшується з 2005 року до 2010 року з 11442 робітника до
7149 робітників відповідно (Таблиця 3.12), а зростання показника
відповідного підвищення кваліфікації відбулося тільки з 174 чоловік в
2005 році до 258 чоловік в 2007 році і потім пішло на спад до 2010року
відповідно, до рівня нижчого 2005 року – 149 робітників (Таблиця 3.18)
Аналіз
фактор-ризиків
на
економічний
розвиток
лісогосподарського комплексу в розрізі основних критеріїв оцінки
(Таблиця 3.19) засвідчує, що на високий рівень ризикованості в
цьому приорітетному виді діяльності (Таблиця 3.4) впливають
практично ті-ж самі кількісні фактори впливу, що і в АПК(Таблиця
3.11), (Таблиця 3.19).

61
7037
313
5814
898
1553
1419
874
910
442
434

89
7646
384
6434
835
1630
1186
1074
829
573
439

236
233
2818
3235
2648
422

Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та
послуги юридичним особам.
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги

422

2838

3517

2340
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141

3001

25

323

2487

3426

2691

234

250

2049

4

447

584

964

956

1327

1564

883

149
6893
350
5579

338

487

2003
4

29

409

2643

3380

2596

163

333

1764

5

328

453

1150

1392

1522

1942

1023

138
8361
412
6799

193

331

2004
5

27

347

2553

4099

1848

174

398

1724

6

417

406

1206

1496

1554

2140

1067

155
8881
402
7273

174

329

2005
6

461

2475

4305

2728

121

366

1773

108

7

692

479

1198

1757

1346

2059

1054

209
8857
399
7259

204

413

2006
7

626

517

915

1842

812

1343

703

274
6591
186
5490

195

469

2008
9

796
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1104

2079

916

1429

718

198
7165
198
5864

139

337

2009
10

158

166

1273

2480

726

1616

794

208
8452
190
6990

149

357

2010
11

418

2639

4239

2248

143

643

3024

120

8

78

261

2514

3846

1410

184

123

2649

9

315

2466

3696

1356

119

268

2093

73

10

307

2734

5266

1681

234

458

2283

85

11

Продовження таблиці 3.18

588

480

1123

2036

1157

1783

979

308
8482
342
7017

258

566

2007
8

20841 20908 19909 20801 21217 22793 23607 19294 18390 22200

2235

Транспорт і зв’язок

Всього

10

Готелі та ресторани

12

178

259

3

239

347

2

2002
3

2001
2

Частина 3

1

Види економічної діяльності
1
Сільське господарство, мисливство, лісове
госп. та пов’язані з ними послуги
cільске гос-во,мисливство та повязані з ним
послуги
лісове господарство та повязані з ним послуги
Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
легка промисловість
оброблення деревини та виробництво виробів
з деревини, крім меблів
машинобудування (виробництво машин,
електричного, електронного, оптичного
устатковання та транспортних засобів)
Виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля, торгівля
транспортн. засобами, послуги з ремонту

Таблиця 3.18 Кількість робітників, що підвищили кваліфікацію і здобули нову професію в розрізі
видів економічної діяльності (2001-2010рр.), чол. [161]
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Таблиця 3.19 Фактори-ризики, що мають найбільший вплив на розвиток
лісогосподарського комплексу в розрізі критеріїв оцінки
Критеріїї Фактори-ризики, що мають найбільший вплив
Стратегічні
на розвиток економічного напряму в розрізі
оцінки
пріоритети
критеріїв оцінки
приорітетекономічноних видів
го розвитку
Кількісні
Якісні
діяльності
1

2

3

4

-невірна кадрова політика,
-некваліфікова- -морально застарілість технологій
ні працівники,
та обладнання,
-неефективна
-зміни в законодавстві,
Кількість
політика оплати
- зміни кон’юнктури ринку,
штатних
праці ,
-паводки, зсуви, землетруси.
працівни-брак кваліфіко- -зовнішньоекономічні ризики
ків
ваних кадрів, (обмеження на торгівлю, закриття
кордонів, відмінність правових
систем різних держав).
-неефективні комунікації,
-зменшення
- зовнішньоекономічні ризики
попиту на про(обмеження на торгівлю, закриття
дукцію,
кордонів, відмінність правових
-підвищення
Обсяг ресистем різних держав)
цін на сировиалізованої
-зміни в законодавстві,
ну, матеріали,
продукції
-неплатоспроможність чи банпаливо,
крутство партнерів та клієнтів,
-неплатоспро-зростання конкуренції по якості
можність насетоварів,
лення.
-паводки, зсуви, землетруси,
Лісогоспо- проблеми збуту продукції.
дарський
Середньокомплекс
-зміни в законодавстві,
місячна
-неефективна
-зміни податкової політики,
заробітна політика оплати
- енергозатратне обладнання,
плата штатпраці,
-проблеми збуту продукції,
них праців-неплатоспроможність чи банників
крутство партнерів та клієнтів
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Продовження таблиці 3.19
4
-неефективні комунікації,
-зміни податкової політики,
-неплатоспроможність чи
Обсяг
банкрутство партнерів та
-підвищення
реалізованої
клієнтів,
цін на сировину,
продукції
-зростання конкуренції по
матеріали,
на одного
якості товарів,
паливо.
працівника
-паводки, зсуви, землетруси.
-недотримання умов
договірних відносин,
- проблеми збуту продукції,
2

3

Кількість
штатних
працівників,
працюючих
у
лісогосподарському комплексі, з кожним роком скорочується
(Таблиця 3.12) під впливом перш за все неефективної політики
оплати праці – заробітна плата в цьому приорітетному виді
діяльності залишається найменшою серед інших видів діяльності
(Таблиця 3.12), а темпи приросту заробітної плати, скореговані на
індекс інфляції (Таблиця 3.13), мають тенденцію до зменшення.
Обсяг реалізованої продукції лісогосподарського комплексу
постійно збільшується з 107909,9 тис.гривен в 2005 році до 294513,9
тис. гривен в 2011 році (Таблиця 3.12),але ця позитивна тенденція
не вплинула на міру ризикованості розвитку лісогосподарського
комплексу вцілому, це пояснюється впливом кількісного фактору
– зменшення попиту на продукцію на внутрішньому ринку
внаслідок неплатоспроможності населення (Таблиця 3.13) та на
зовнішньому ринку внаслідок впливу такого якісного фактору як
зовнішньоекономічні ризики (обмеження на торгівлю, закриття
кордонів, відмінність правових систем різних держав), що
підтверджено емпіричними дослідженнями, а також підвищенням
цін на сировину, матеріали та паливо. Найкритичнішим
фактором впливу на показники обсягу реалізованної продукції
та продуктивність праці в лісогосподарського комплексу є
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підвищення цін на сировину, матеріали, паливо (Таблиця 3.19).
Різкий ріст цін на основні товари, впершу чергу, на паливо та
енергоносії, і послуги має негативний вплив на динаміку розвитку
економічних показників лісогосподарського комплексу (Таблиця
3.17). Кількість штатних працівників в лісогосподарському
комплексі скорочується із року в рік з 2005 року до 2010 року
з 15631 до 8603 робітника, відповідно. За 5 років кількість
працівників скоротилася майжє вдвічі (Таблиця 3.12). Кількість
робітників що підвищили кваліфікацію збільшувалася з 2005 року
– 155 робітників до 2007 року – 308 робітників, але вже з 2008
року цей показник зменшується до 208 робітників у 2010 році
(Таблиця 3.18).Тенденція спаду штатних працівників посилюється
непослідовністю в питанні кваліфікації штатних працівників
лісогосподарського комплексу.
Аналіз фактор-ризиків на розвиток машинобудування
(Таблиця 3.20) показує, що на розвиток цього приорітетного виду
економічної діяльності мають вплив практично ті ж самі кількісні
фактори, що і на АПК та лісогосподарський комплекс. Кількість
штатних працівників, що працюють в машинобудуванні, постійно
збільшується з 2005 року до 2011 року (Таблиця 3.12).Разом з тим,
міра ризикованості в цьому пріоритетному виду діяльності за цим
критерієм залишається високим (Таблиця 3.4).Основні кількісні
фактори впливу: некваліфіковані працівники, брак кваліфікованих
кадрів та політика оплати праці. Щодо політики оплати праці,
то проведений аналіз засвідчує позитивну динаміку показників
(Таблиця 3.12) , що є позитивним фактором впливу. Але вплив інших
кількісних та якісних факторів невілює цю позитивну динаміку
і впливає на високу ступінь ризикованості машинобудування
(Таблиця 3.4).
Аналіз показників обсягу реалізованої продукції (Таблиця
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3.21) показує нерівномірну динаміку індексу обсягу продукції
машинобудування. Найбільший спад зафіксовано в 2009 році, що
пояснюється впливом світової економічної кризи як на економіку
України, так і на економічний розвиток Закарпаття вцілому, та
машинобудування регіону зокрема. Фактором впливу також є
зменшення внутрішнього попиту на продукцію внаслідок зменшення
платоспроможності населення (Таблиця 3.13)
Таблиця 3.20 Фактори-ризики, що мають найбільший вплив на
розвиток машинобудування в розрізі критеріїв оцінки
Стратегічні
Критерїі
пріоритети оцінки пріекономічоритетних
ного розви- видів діяльтку
ності

Фактори-ризики, що мають найбільший
вплив на розвиток економічного напряму в
розрізі критеріїв оцінки
Кількісні

Якісні

-некваліфіко-невірна кадрова політика,
вані праців- -морально застарілість технологі
ники,
та обладнання,
Кількість
політика
-зміни
в законодавстві,
Машинобу- штатних пра- оплати празміни
кон’юнктури
ринку,
дування
цівників
ці ,
-відсутність інновацій,
-брак квалі-інвестиційний ризик,
фікованих -відсутність вітчизняних постачалькадрів,
ників потрібних технік і технологій

Обсяг реалізованої продукції

-застрілі системи контролю якості
продукції,
-зменшення
-неефективні комунікації,
попиту на -неправильність
цінової політики,
продукцію,
-зміни
податкової
політики,
-неплаточи банкрутспромож- -неплатоспроможність
ство партнерів та клієнтів,
ність насе- -зростання
конкуренції по якості
лення.
товарів.
- проблеми збуту продукції.

Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників

-політика
оплати праці,
-підвищення
цін на сировину, матеріали, паливо.

-зміни в законодавстві,
-зміни податкової політики,
-недотримання умов договірних
відносин,
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-застрілі системи контролю якості
-неплатопродукції,
спромож-неефективні комунікації,
Обсяг реалізо- ність насе- -неправильність цінової політики,
ваної продуклення,
-зміни податкової політики,
ції на одного -брак квалі- -неплатоспроможність чи банкрутпрацівника
фікованих
ство партнерів та клієнтів,
кадрів,
-зростання конкуренції по якості
товарів.
- проблеми збуту продукції.

Таблиця 3.21 Індекс обсягу продукції машинобудування (до
попереднього року; відсотків) [161]
2000рік 2005рік 2009рік 2010рік 2011рік
Індекс обсягу продукції
машинобудування

152

108

32

221

97

На кількість штатних працівників та продуктивність праці
машинобудування впливають такі фактори як брак кваліфікованих
кадрів та некваліфіковані працівники. Якщо тенденцію до збільшення
кількості щтатних працівників з 2005 року до 2011 року можливо
характеризувати як стійку, то і кількість працівників, які підвищили
кваліфікацію і здобули нову професію, так само характеризується як
стійка і така, що зростає. Це є позитивний фактор впливу.
Узагальнюючи вищенаведені підходи до визначення факторів
впливу на ступінь ризикованності розвитку стратегічних напрямів
економіки Закарпаття зокрема, та економічного розвитку на
регіональному та національному рівнях в цілому, автор виокремлює
найкретичніши фактори впливу (Додаток Ж).
Наскрізний аналіз данних, наведенних у таблиці, номер дає
можливість виокремити фактори, що мають найбільший вплив
на регіональний економічний розвиток. Так на національному
рівні такими є різке збільшення ціни на імпортований природний
газ, збільшення тягаря зовнішнього боргу та дефіціт державного
бюджету. Факторами найбільшого впливу на регіональному рівні
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є падіння внутрішнього попиту, зміни податкової політики та
брак кваліфікованних кадрів.Ступінь впливу на регіональний
економічний розвиток в цілому, та приорітетні напрями цього
розвитку зокрема, кожного фактору, є різний, але виходячи з
попереднього обгрунтування, статистичної інформації та емпірічних
узагальнень ступінь впливу кожного з них схематично наведено в
таблиці 3.22
Таблиця 3.22 Ранжування факторів впливу на розвиток
пріоритетних напрямів економіки Закарпаття
Фактори, що впливають на
розвиток пріоритетних напрямів
економіки
1.Різке збільшення ціни на
імпортований природний газ
2.Збільшення тягаря зовнішнього
боргу
3.Дефіцит державного бюджету

Ранжування
Ступінь
(де 1-найбільший вплив,
впливу
11 –найменший)
1

Висока

2

Висока

3

Висока

4.Падіння внутрішнього попиту

4

Висока

5.Зміна податкової політики

5

Висока

6.Брак кваліфікованних кадрів
7. Глобальна економічна криза 2009
року
8.Зміни в законодавстві

6

Висока

7

Висока

8

Середня

9.Неефективна політика оплати праці
10.Морально застарілі технології та
обладнення
11.Кредитні ризики.

9

Середня

10

Середня

11

Середня

Зважаючи на те, що структурні характеристики української
економіки об’єктивно диктують високий рівень ії експортної
залежності, постає стратегічне завдання збереження та зміцнення
конкурентних позицій України у новітній геоекономічній системі.
Це вимагатиме освоєння сучасного інструментарію безпосередньої
підтримки експортерів, а також врахування інтересів останніх
при формуванні загальної макроекономічної політики (зокрема,
недопущення
ревальвації,
забезпечення
якнайповнішого
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відшкодування ПДВ тощо). Це питання матиме актуальність як на
національному рівні, так і на регіональному, зокрема в Закарпатті,
де міра інтеграції в світову економіку, є надзвичайно висока.
У післякризовий період світовій економіці, найімовірніше, буде
притаманний тривалий період депресії у секторах нематеріальної
сфери, насамперед – фінансової. Україна, яка зберегла значну
частку галузей матеріального виробництва у структурі національної
економіки, отримує на цьому тлі додаткові конкурентні переваги,
які можуть стати предметом зацікавленості іноземних інвесторів.
Крім того заслуговують на увагу чисельні регіональні конкурентні
переваги Закарпаття, серед основних якими є:
• географічне розташування,
• наявність висококваліфікованих людських ресурсів,
• транскордонне співробітництво,
• сприятливе інвестиційне середовище,
• наявність запасів чистої води,
• наявність відповідних природних ресурсів.( Таблиця 3.13)
Закарпаття це геополітичний, географічний і енергетичний
центр, що асоціюється насамперед з відчиненими воротами до
Європи. Це область на південному заході України, яка межує із
чотирма східноєвропейськими державами: Польщею, Угорщиною,
Румунією та Словаччиною. За індексом людського розвитку регіон
входить у п’ятірку кращих в Україні. Нині у Закарпатті працюють
інвестори з понад 50 країн. Основними країнами-інвесторами є
США, Німеччина, Японія, Угорщина, Австрія. Виробничу діяльність
здійснюють такі всесвітньо відомі компанії, як «Фішер», «Філіпс»,
«Флекстронікс», «Фольксваген», «Джебіл», «Шкода», «Ядзакі». У
рамках транскордонного співробітництва Закарпаття є постійним

регіонами країн ЄС слугує прикладом цивілізованої та прагматичної
міжрегіональної співпраці. Підсумовуючи вищенаведене можливо
констатувати, що поєднання регіональних конкурентних переваг
Закарпаття зі злагодженою роботою відповідних виконавчої та
законодавчої влади є не тільки позитивним фактором впливу на
економічний розвиток регіону, але і може слугувати позитивним
прикладом регіонального розвитку на національному рівні.
Аналізуючи ступень впливу ризиків в розрізі критеріїв
оцінки довгострокових стратегічних напрямів економічного
розвитку Закарпаття, треба зазначити, що по всіх, без виключення,
критеріях оцінки спостерігається високий рівень ризикованості,
що обумовлено впливом цілого ряду факторів, які поділяються
на фактори прямого та непрямого впливу, зовнішні та внутрішні,
кількісні та якісні. До факторів прямого впливу автор відносить:
законодавство, дії органів державного і місцевого самоврядування
та податкову систему, а фактори непрямого впливу є політична
ситуація, економічна ситуація в країні та міжнародні події. Зовнішні
фактори впливу це: світова фінансова та глобальна економічна
криза 2009 року, постійне різке збільшення ціни на імпортні
енергоносії, в першу чергу на природний газ та збільшення тягаря
зовнішнього боргу. Внутрішніми факторами впливу є дефіцит
державного бюджету, падіння внутрішнього попиту та недосконале
законодавчо-правове регулювання економічного розвитку. Основні
кількісні фактори впливу це: неефективна політика оплати праці,
брак кваліфікованих кадрів, неплатоспроможність населення та
підвищення цін на сировину, матеріали, паливо. До основних
якісних факторів впливу автор відносить: зміни в законодавстві,
проблеми збуту продукції, зовнішньоекономічні ризики (обмеження

учасником програм сусідства Європейського Союзу, які діють
на східному кордоні ЄС: PHARE та ENPI. Співпраця з окремими

на торгівлю, закриття кордонів, відмінність правових систем різних
держав) та відсутність інновацій. Резюмуючи вищенаведене можливо
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визначити фактори, що мають найбільший вплив на регіональний
економічний розвиток, так, на національному рівні такими є різке
збільшення ціни на імпортований природний газ, збільшення тягаря
зовнішнього боргу та дефіціт державного бюджету. Факторами
найбільшого впливу на регіональному рівні є падіння внутрішнього
попиту, зміни податкової політики та брак кваліфікованних кадрів.
Разом з тим, наявність чисельних конкурентних переваг регіону:
географічне розташування, наявність висококваліфікованих
людських ресурсів, транскордонне співробітництво, сприятливе
інвестиційне середовище, наявність запасів чистої води, наявність
відповідних природних ресурсів, створює фундаментальну основу
для формування та розвитку таких довгострокових стратегічних
напрямів як аграрно-промисловий , інноваційно-інфраструктурний
та рекреаційно-туристичний. ( Таблиця 3.10).
Підсумовуючи вищенаведене можливо констатувати, що
поєднання регіональних конкурентних переваг Закарпаття зі
злагодженою роботою відповідних виконавчої та законодавчої
влади є не тільки позитивним фактором впливу на економічний
розвиток регіону та національної економіки в цілому, але і може
слугувати позитивним прикладом регіонального розвитку на
національному рівні.
3.4 Розвиток людських ресурсів та забезпечення ними
пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні
Відповідно до міжнародних оцінок, Україна, значно
поступається іншим країнам по кількості грошових вкладень у
людський капітал. Зокрема, згідно з розрахунками ООН, за рівнем
індексу людського розвитку Україна у 2010 році посіла лише 76
місце, випередивши з-поміж країн Європи та Центральної Азії
тількі Вірменію, Молдову, Киргизтан, Узбекистан і Таджикистан і
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Туркменістан [162 ]. Видатки на освіту у 2010 році становили 5,3%
від ВВП, а на охорону здоров’я – 4,0% від ВВП (тоді як у лідера
рейтингу, Норвегії, ці показники рівні 6,7% та 7,5% відповідно), що
свідчить про недостатність фінансування людського розвитку за
рахунок різних джерел (державних коштів, вкладень підприємств,
домашніх господарств).
Можливість вирішувати подібні проблеми у регіоні
декларується на загальнодержавному рівні. Зокрема, у Державній
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року зазначено,
що державна регіональна політика повинна бути спрямована на
вирішення питання нераціонального використання людського
потенціалу, і підтримка у його розвитку з урахуванням регіональних
особливостей. В цьому контексті пріоритетним є забезпечення
високих стандартів навчання, доступного для працівників
протягом усього періоду їх виробничої діяльності; посилення
взаємодії та співробітництва вищих навчальних закладів і науководослідних установ із суб’єктами підприємництва, місцевими
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
забезпечення взаємодії між ринком освітніх послуг та ринком праці
шляхом здійснення підготовки спеціалістів відповідно до потреб
регіону [163].
Додатковим аргументом на користь регіонального підходу
до покращення процесу функціонування кадрового потенціалу є
думка авторів монографії «Соціальні ресурси регіону: активізація
трудового потенціалу»: «розвиток ринку праці та сфери прикладання
праці, зниження рівня безробіття, скорочення тривалості терміну
пошуку роботи, підтримка підприємницької ініціативи» є одним із
основних завдань «прикладного характеру, зв’язане із виявленням
регіональних факторів розвитку людських ресурсів» [164, с.19].
Найбільш продуктивною частиною людських ресурсів регіону
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є економічно-активне населення. На його кількісні та якісні
характеристики можуть впливати різноманітні чинники. В цілях
дослідження, нами було виділено 5 груп таких чинників (Рис.3.22).
Відповідно до цих груп факторів аналіз людських ресурсів
регіону здійснювався на основі наступних\ показників:
1. Демографічні характеристики
2. Показники добробуту населення
3. Показники охорони здоров’я та захворюваності
4. Показники освіти
5. Показники зайнятості та ринку праці.
1. Демографічні характеристики
Загальним параметром, що характеризує демографічну
ситуацію, є кількість наявного населення (Рис.3.23).
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Протягом аналізованого періоду чисельність наявного
населення знизилася на 13,9 тис.осіб, при чому в однаковій мірі
за рахунок міського (на 6,9 тис.осіб) та сільського (на 7 тис.осіб)
населення. Зниження кількості населення Закарпатської області
тривало до 2008 року і лише починаючи з 2009 року відбулося
відновлення позитивної тенденції чисельності як міського, так
і сільського населення, що, безперечно, є позитивним явищем,
особливо на тлі постійного скорочення населення України, в
цілому.
Проте, загальна тенденція поступового зрушення часток
відповідних вікових груп у напрямку старіння населення притаманна
для Закарпатської області так само, як і для України.
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Таблиця 3.23. Динаміка вікової структури постійного
населення Закарпатської області
1989
2001
2005
2011
КільКільКільКількість, Частка, кість, Частка, кість, Частка, кість, Частка,
тис.
%
тис.
%
тис.
%
тис.
%
осіб
осіб
осіб
осіб
Усього 1245,6
100
1254,6
100
1245,6
100
1244,5
100
0-4
112,5
9,03
73,3
5,84
71,8
5,76
86,9
6,98
5-9
109,3
8,77
88,6
7,06
77,7
6,24
72,2
5,80
10-14
107
8,59
105,2
8,39
95,4
7,66
74,8
6,01
15-19 101,7
8,16
108,8
8,67
106,5
8,55
88,7
7,13
20-24
92,2
7,40
99,2
7,91
104,1
8,36
103,1
8,28
25-29 103,2
8,29
95,9
7,64
96,8
7,77
104,4
8,39
30-34
98,4
7,90
88,9
7,09
92,6
7,43
96,3
7,74
35-39
88,8
7,13
89,1
7,10
84,2
6,76
90,9
7,30
40-44
71,5
5,74
98,2
7,83
94,2
7,56
83,3
6,69
45-49
65,4
5,25
83,2
6,63
89,4
7,18
85,9
6,90
50-54
70,2
5,64
76,9
6,13
77,9
6,25
87,7
7,05
55-59
67,9
5,45
52,3
4,17
63,4
5,09
72,4
5,82
60-64
59,5
4,78
57,8
4,61
50,4
4,05
61,1
4,91
65-69
43,9
3,52
50,5
4,03
50,3
4,04
39,8
3,20
70 і
54
4,34
86,6
6,90
90,8
7,29
96,9
7,79
старше
Джерело: розраховано на основі даних Головного
управління статистики у Закарпатській області

У регіоні відбувається поступове зрушення часток відповідних
вікових груп у напрямку старіння населення. Позитивним моментом
є кількісне та структурне чистини зростання населення, що може
активно включитися у процес суспільного виробництва та володіє
високим рівнем мотивації до праці. Зокрема, протягом аналізованого
періоду частка осіб віком від 20 до 49 років зросла з 41,71% до 45,3%
(або з 519,5 тис.осіб до 709,8 тис. осіб), а віком від 50 до 64 років з
15,87% до 17,78% (або з 197,6 тис.осіб до 392,5 тис.осіб).
Поступово зменшується частка молоді до 19 років: якщо у 1989 році
вона складала 34,55%, то у 2011 – 25,92%. Люди цього віку в переважній
більшості не беруть участі у процесі суспільного виробництва, а отже і
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не отримують трудових доходів. Тягар їх утримання лежить на родині,
батьках, регіоні та державі в цілому. Проте, саме за рахунок молоді
відбувається формування та оновлення трудового потенціалу регіону.
Як видно, ця важлива компонента людського капіталу має тенденцію
до кількісного скорочення.
Ще однією негативною зміною вікової структури населення
є значне зростання кількості осіб пенсійного віку. Співставивши
вже існуючі тенденції із очікуваним зростанням тривалості життя,
можемо констатувати, що при інших рівних умовах це призведе до
ще більшого старіння населення.
Саме по собі збільшення тривалості життя є позитивним
процесом, однак до відповідних змін повинна бути готова, в першу
чергу, економіка регіону та держави.
У сучасних умовах основою вищевказаних тенденцій є процеси
народжуваності населення. «На тому етапі демографічного розвитку
(а це так званий другий демографічний перехід), в який з останньої
третини минулого сторіччя вступили розвинені європейські країни,
а згодом – й Україна, роль регулятора демографічної динаміки
переходить саме до народжуваності, яка тривалий час утримується
на критично низькому рівні» [165, с.151].
На території Закарпатської області ситуація із кількістю народжених
є кращою, порівняно з державою в цілому, а також Європейським
Союзом. Зокрема, протягом 2001-2010 років найнижчий коефіцієнт
народжуваності в регіоні становив 10,9 ‰ у 2001 році, в Євросоюзі –
10,‰ у 2002-2003 роках, а в Україні – 7,7‰ у 2001 році (Рис.3.24).
Для Закарпатської області характерним є вищий рівень
народжуваності саме у сільській місцевості, де іншою є
ментальність щодо дітонародження та існують стійкі тенденції до
кількісного зростання народжених. Безперечно, не можна відкидати
стимулюючий вплив державної політики через зростання виплат
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при народженні дитини із 760 грн у 2004-му до 8,5 тис. грн у
2005–2007 роках. Це сприяло підвищенню рівня фертильності
і зменшенню демографічних втрат. У 2008 році виплати знову
збільшили, диференціюючи одноразову допомогу при народженні
різних за рахунком дітей: на першу дитину – 12,24 тис. грн, на другу
– 25 тис. грн, на третю й наступних – 50 тис. грн.
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Рис. 3.24 Динаміка народжуваності населення Закарпатської області та
України та Євросоюзу, проміле
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області, , [166], [167]

Однак, як видно з рис.3.24 значного зростання народжуваності
це за собою не потягло. Навпаки, у містах кількість народжених
на 1000 жителів скоротилася з 15 осіб у 2008 році до 14,2 осіб у
2009 році. Можемо припустити, що саме вплив кризових явищ, як
то скорочення, закриття та банкрутство бізнесу, переведення на
неповний робочий день, слугувало факторами негативної дії на
народжуваність. Особливо це проявилося серед міських жителів,
де джерелом забезпечення базових потреб є, в багатьох випадках,
лише заробітна плата. Тобто, зміцнювати тенденції природного
відтворення населення необхідно не тільки допомогою на дитину.

Діагностика і формування пріоритетів стратегічного економічного розвитку регіону

311

Адже, відповідно до думки В.С.Стешенко та В.П. Піскунова:
«Народжуваність як явище є наслідком множини дітородних
поведінок наділених волею та свідомістю індивідів, тобто має
соціально-психологічний аспект, що характеризується дітородними
настановами індивідів, нормами, ідеалами, результати дослідження
яких не можна ігнорувати при вдосконаленні заходів демографічної
політики» [168, с.10].
Незважаючи на першочергове значення народжуваності,
у формуванні загальної демографічної ситуації важливу роль
відіграють й інші процеси, зокрема смертність населення. В
цілому рівень смертності Закарпатської області значно нижчий
середнього по Україні, що позитивно вирізняє регіон з поміж інших.
Проте, загальні тенденції рівня смертності області збігаються
із загальнодержавними. Зокрема, в останні роки відбувається
поступове скорочення кількості померлих в області осіб на 1000
жителів: у 2008 році – 13 осіб, у 2009 році - 12,5 осіб, у 2010 році – 12
осіб. На позитивну динаміку цього показника впливає як зростання
населення, так і зменшення кількості померлих. Зокрема, у 2007 році
в області померло 16488 осіб (з них 6049 міських жителів та 10439
селян), а у 2010 році 14947 осіб (з них 5368 у містах та 9579 осіб у
селах), що відповідає рівню 2002 року. Однак, рівень смертності все
ще не знизився навіть до рівня кінця 90-х. Основними причинами
смерті в регіоні є серцево-судинні захворювання та різного роду
новоутворення.
Поєднання аналізованих факторів народжуваності та смертності
відбивається на природному прирості населення (Рис.3.25).
У 2006 році відбулося перевищення кількості народжених
над кількістю померлих, коли Закарпатська область за довгі роки
подолала процес депопуляції населення, що відбувався в цілій
Україні. При чому в містах природній приріст розпочався ще раніше
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– у 2003 році. У 2010 році природній приріст складав 3354 особи,
що більше порівняно з 2001 роком на 3917 осіб .
осіб

4000
3500
3000
2500
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Наступним чинником впливу на демографічну ситуацію регіону
є існуючі міграційні процеси. Аналіз тенденцій міграційного руху
населення Закарпатської області за останні роки свідчить про
зменшення його інтенсивності (Табл.3.24). Проте, негативне сальдо
до сих пір не подолано.
Таблиця 3.24 Сальдо міграції на території Закарпатської
області 2001-2010 роки
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Рис. 3.25 Динаміка природного руху населення Закарпатської області *
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

Таким чином, ментальність жінок щодо дітонародження,
краща екологічна ситуація регіону, здоровіший спосіб життя та
кращі умови праці є позитивними чинниками припинення процесу
депопуляції населення області.
У територіальному плані в Закарпатській області мають місце
суттєві відмінності у формуванні демографічної ситуації. Зокрема,
природній приріст населення спостерігається не у всіх районах
області. Найвищими є показники приросту населення у містах
Ужгород (175 осіб) та Мукачево (124 особи), а також у Тячівському
(941 особа), Рахівському (528 осіб) Виноградівському (580 осіб),
Хустському (360 осіб) та Іршавському (306 осіб) районах. В деяких
районах наявне скорочення населення, зокрема у м. Берегово
(-14), Берегівському (-23 особи), Ужгородському (-17 осіб),
Великоберезнянському (-62 особи) районах.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Усі напрям-2703 -2458 -2542 -2587 -2333 -2252 -1565 -1380
ки міграції
Внутрішньо-регіх
х
х
х
х
х
х
х
ональна
міграція
Між регіон-альна -1264 -1187 -1514 -1424 -1528 -1533 -1072 -1023
міграція
Міждержавна мі- -1439 -1271 -1028 -1161 -805 -719 -493 -357
грація
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління
статистики у Закарпатській області

2009 2010

-1167 -832
х

х

-938

-772

-229

-60

Відповідно до даних офіційної статистики у 2001 році від’ємне
сальдо міграції становило -2703 особи, а до 2010 року скоротилося
на 69,22% або до -832 осіб. Вважаємо, відносно позитивною, не для
регіону, але для держави в цілому, тенденцію зміни співвідношення
внутрідержавної та міждержавної міграції. Якщо у 2001 році
міждержавна міграція складала 53,24% сальдо, то у 2010 році ця
частка скоротилася до 7,21%.
Розгляд статево-вікової структури мігруючого населення
показує, що найбільша кількість мігрантів припадає на вік здобуття
освіти 15-24 роки, а з підвищенням віку кількість мігрантів
скорочується (Додаток К). Серед напрямків міграції у 2010 році
переважала внутрішньо-регіональна міграція, яка складала 5656
осіб (Додаток К). На територію області іммігрують в більшості
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жителі країн СНД. Поряд з цим закарпатці вибувають переважно у
країни далекого зарубіжжя.
Відповідно до даних Міжнародної організації з міграції
Закарпатська область належить до регіонів із дуже високим рівнем
трудової емміграції. Безперечно, однією з причин є нижчий рівень
доходів, порівняно з деякими регіонами України. Проте, не варто
відкидати і такі факти, як близькість до кордонів, налагоджені
культурні та міграційні зв’язки.
2. Показники добробуту населення
Однією з базових характеристик добробуту населення є рівень
доходів та напрямки їх використання. У Закарпатській області
протягом 2001-2010 років обсяг доходів зріс у 7,2 рази, з 2881 млн.
грн. до 20812 млн. грн. В розрахунку на одного жителя області
зростання було майже таким самим, а саме у 7,3 рази. Безперечно,
можемо вважати такий стан речей позитивною тенденцією, адже
зі зростанням доходів підвищується і споживання, проте аналіз
структури доходів та витрат (Табл.3.25) відображає ряд негативних
явищ.
По-перше, значно знизилася частка прибутку у доходах
населення з 30,02% у 2001 році до 18,97% у 2010 році. Тобто
відбувається послаблення підприємницької активності або менша
її ефективність. Як наслідок, не створюються нові робочі місця,
бюджет отримує менше податків, ринок продуктів – менше
вітчизняних товарів та послуг.
По-друге, відбулося зменшення частки заробітної плати у
доходах на 4,56%. Поряд з цим підвищилася на 2,14% питома вага
доходів, одержаних від власності. Тобто, незадовільний рівень
заробітної плати або взагалі її відсутність змушує людей заробляти
гроші за рахунок наявних активів.
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витрат

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Доходи
Заробітна плата
Прибуток та змішаний доход
Доходи від власності, одержані
Соціальні допомоги та інші поточні
трансферти
з них соціальні допомоги

37,70 37,23 36,52 35,98 35,37 37,14 36,78 35,65 34,21 32,74
30,02 28,33 24,93 23,70 22,19 20,77 21,54 21,64 20,91 18,97
0,52

0,63

0,74

0,84

0,84

0,95

1,37

1,76

1,53

2,66

31,76 33,81 37,81 39,48 41,60 41,14 40,30 40,95 43,35 45,64
14,68 16,79 15,03 17,30 21,87 22,02 19,22 20,56 23,28 22,69
Витрати та заощадження

Придбання товарів
та послуг
Доходи від власності, сплачені
Поточні податки на
доходи, майно та
інші сплачені поточні трансферти
Нагромадження

97,88 94,52 95,32 97,43 94,54 89,47 84,16 85,14 85,70 82,67
0,07

0,15

0,42

0,81

1,11

2,10

2,89

3,44

4,41

2,71

5,45

5,80

6,02

5,32

4,81

5,07

5,63

6,04

6,60

5,53

5,38

2,89

3,92

2,31

2,80

6,46

6,40 12,41 2,89

4,31

*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

По-третє, найбільш негативним явищем, особливо на фоні двох
попередніх, є значне зростання обсягу (на 938,03%) та частки (з
31,76% до 45,64%) соціальної допомоги та поточних трансфертів.
Тобто, кількість людей, які не беруть участь у суспільному
виробництві, але одержують стипендії, пенсії, допомогу по
безробіттю та інші соціальні виплати від держави, збільшується.
По-четверте, більша частина одержаного доходу витрачається
населенням на споживання. Рівень заощаджень, поряд з цим,
залишається незначним, а вже наявні фінансові активи не
примножуються, а навпаки витрачаються з метою покриття потреб
споживання. Низький рівень заощаджень, поряд з цим, не сприяє
додатковим інвестиціям в економіку.
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Окрім балансу доходів та витрат важливим параметром
добробуту є забезпеченість житлом населення області. Поряд з
цим забезпечення громадян житлом, утримання й підвищення
рівня благоустрою залишається однією із нагальних соціальноекономічних проблем регіону (Рис.3.26).
Варто відмітити, що забезпеченість населення житлом
на території Закарпатської області знаходиться на рівні
загальнодержавних показників. Зокрема, у 2010 році житловий
фонд на одну особу в області складав 22,6 кв.м, а в Україні – 23,3
кв.м. Дещо краще забезпечене житлом сільське населення, проте
різниця з містом є невеликою. Основною причиною є те, що
багатоповерхових будинків з квартирами у селах практично не має,
а у містах, особливо районних центрах, значна частина житлового
фонду припадає на власні будинки для однієї або двох сімей.
Безперечно, в останніх кількість площі на одного жителя є більшою.
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Рис. 3.26 Динаміка житлового фонду області
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області
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Поряд з цим, подібні усереднені статистичні показники не
розкривають в повній мірі рівень забезпеченості населення житловим
фондом. Значна кількість сімей та одиноких громадян перебувають на
квартирному обліку в містах. Загостреною є житлова проблема молодих
сімей, де висока вартість землі часто є бар’єром при будівництві власного
будинку. І хоч, в останні роки відбувається відновлення ураженого
кризою житлового будівництва, але вартість житла на первинному ринку,
навіть за умови придбання його в кредит, є непосильним тягарем для
більшості населення. Майже відсутнє на території області будівництво
гуртожитків (у 2009 році введено в експлуатацію 1248 кв.м. гуртожитків,
у 2010 році жодного, а у 2011 – 165 кв.м.).
Важливу роль, окрім забезпеченості житлом відіграє
його якість та обладнання базовими зручностями. Протягом
аналізованого періоду позитивні зміни відбулися стосовно всіх
основних комунікацій. Частка житла обладнаного водопроводом
зросла з 54,6% у 2001 році до 63,3% у 2010 році. Дещо нижчою
є забезпеченість каналізацією, яка у 2001 році становила 53,2%
житлового фонду, а у 2010 році – 62,3%. Однак, більшість
сільського населення користуються «індивідуальними» засобами
водопостачання та водовідведення. Питома вага житлових площ,
обладнана центральним опаленням та гарячим водопостачанням
зростала відносно повільно і у 2010 році становила відповідно
51,0% та 26,9%. Їх подальшого різкого зростання, на нашу
думку, очікувати в подальшому не варто, адже відбувається
масове встановлення індивідуального опалення та закриття
котелень у містах. Поряд з цим індивідуальне опалення дає змогу
впроваджувати енергозберігаючі технології та підвищує зручність
для споживачів. В селах жителі звикли забезпечувати свій обігрів
самостійно. В таких умовах першочергове значення відводиться
газифікації населених пунктів. Рівень забезпеченості житла газом

318

Частина 3

зріс із 75,6% у 2001 році до 79,4% у 2010 році. Тобто, 20,6% житла,
що знаходяться переважно у селах, все ще не газифіковані.
3. Характеристики охорони здоров’я
Відповідно до даних Міністерства охорони здоров’я України,
забезпеченість області медичними працівниками є відносно
оптимальним, проте має місце дефіцит (біля 15%) лікарів на рівні
первинної медико-санітарної допомоги [169, с.129] Порівнюючи рівень
забезпеченості населення України та області лікарями (Табл. 3.26),
можемо побачити певну різницю у показниках. Зокрема у 2010 році
на 10 000 осіб на території області припадало 42 лікарі, а в Україні 49,3
лікарів. Хоча, протягом аналізованого періоду цей показник постійно
зростав. Для порівняння, кількість практикуючих лікарів на 10 тис.
населення у Польщі складає 217,9, у Румунії – 236,9, в Угорщині –
286,9, а у лідерів Європейського союзу за рівнем даних показників
Норвегії та Австрії – 406,8 та 478,0 лікарів відповідно [170].
Таблиця 3.26 Забезпеченість населення закладами
охорони здоров’я та медичним персоналом*
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Забезпеченість населення, на 10 тис. осіб постійного населення
Ліжками в лікарняних закладах, од
по області 82,6 86,4 84,8 84,2 82,0 81,9 81,7 82,0 81,7 80,7
в Україні 96,6 97,9 96,6 95,7 95,2 95,6 95,2 95,1 94,2 94,0
Ємністю амбулаторно-поліклінічних закладів, відвідувань
по області 194,4 196,8 195,6 198,4 199,7 207,4 211,5 211,6 214,8 221,8
в Україні 203,4 205,0 206,8 209,6 211,7 214,8 214,7 214,8 218,3 217,7
Лікарями усіх спеціальностей, осіб
40,9 41,6 41,8 42,3 42,1 42,5 40,8 42,1 41,3 42,0
по області
в Україні 46,8 46,9 47,1 47,4 47,9 48,4 48,3 48,3 49,1 49,3
Середнім медичним персоналом, осіб
по області 104,4 105,0 107,4 106,5 104,1 100,3 95,4 92,3 92,1 92,2
в Україні 110,1 110,0 110,3 110,9 106,2 106,1 105,5 101,0 102,0 102,4
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області
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Знизився протягом аналізованого періоду рівень забезпеченості
населення середнім медичним персоналом як на території області,
так і в цілому по Україні. Така ситуація скорочує можливість надання
паліативної та хоспісної медицини, сестринської, геріатричної
допомоги тощо. До речі в країнах Європейського Союзу кількість
медсестер на 10 000 жителів є на порядок вищою, ніж в Україні, і
відбувається постійне нарощування їх кадрового потенціалу [171].
Поряд з цим скорочується забезпеченість ліжками у лікарняних
закладах області з 82,6 одиниць на 10 тис. осіб у 2001 році до 80,7 од. на
10 тис. осіб у 2010 році. Рівень цього показника у регіоні в середньому
нижчий за загальнодержавний на 12,8%. Відповідно до позиції МОЗ,
мережа дільничних та міських лікарень Закарпатської області є
надмірною та малоефективною, мережі стаціонарних форм та підрозділів
швидкої медичної допомоги є недостатніми і потребують подальшого
розвитку. Оптимальною є система обласних, спеціалізованих лікарень та
диспансерів, окрім надання допомоги матерям і дітям [169, с.129].
Особливою проблемою є фінансування системи охорони
здоров’я області. Загалом протягом 2006 - 2010 років приріст
видатків загального фонду складав 148,39%, а спеціального –
164,59% (Додаток Л). Однак левова частка цих коштів спрямовується
на виплату заробітної плати. Видатки, що сприяють розвитку
медицини, а саме фінансування досліджень і розробок, капітальні
інвестиції у 2010 році складали 5,10% загального фонду видатків.
Безперечно, за таких умов, важко говорити про закупівлю нового
обладнання, розширення мережі лікарняних установ та інтенсивне
покращення якості надання медичних послуг населенню.
4. Показники освіти
Безперечно, саме в сім’ї формується фундамент подальшої
професійної діяльності людини. Ставлення і мотивація до роботи,
повага, відповідальність, працелюбність закладаються в сім’ї.
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Саме тому, добробут населення, його світогляд, фізичний та
психічний стан, прямо та опосередковано впливають на розвиток
підростаючого покоління. Поряд з цим, подальше дошкільне,
шкільне та позашкільне навчання сприяють формуванню
різносторонньо розвиненої культурної та здорової особистості.
Субординація, вміння виконувати поставлені завдання, робота і
спілкування в колективі, робота на результат, стресостійкість, грамотне
висловлювання думок, конкурентна боротьба – це лише деякі з ділових
і суспільних рис у формуванні яких беруть участь дитячий садок
та школа. Інвестиції у позашкільне виховання сприяють розвитку
творчого мислення, фізичної витривалості, зміцнюють здоров’я.
Першим етапом соціалізації дитини є саме дошкільна освіта. Окрім
доповнення сімейного виховання, вважається, що наявність дошкільних
закладів є одним із факторів, що сприяють народжуваності. Адже,
впевненість майбутніх батьків у можливості повернення до роботи
одного з подружжя може стати аргументом на користь дітонародження.
Відповідно до наведених даних (Табл.3.27) існують позитивні
зрушення щодо кількості навчальних закладів та охоплення дітей
дошкільною освітою. Однак, навіть порівняно з загальнодержавними
показниками існує великий розрив у рівні забезпеченості дітей
освітніми послугами.
Таблиця 3.27 Динаміка дошкільної освіти області *
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Кількість
дошкільних навч. 497 498 501 500 506 518 521 528 532 532
закл області
Охоплення дітей
дошкільними н.з, % 26
29
30
35
37
40
40
42
41
42
Закарпатська обл..
Україна, %
41
48
49
50
51
53
54
54
53
53
ЄС (27 країн)
86,4 87,4 87,1 87,6 88,1 89,3 90,3 91,2 91,7 92,4
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області, [166], [172]
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У 2001 році цей розрив складав 15%, а у 2010 році 11%. До
того ж частка дітей відповідного віку, що відвідують дитячі садки є
малою і не сягає навіть половини. Ще гіршою ситуація видається на
загальному фоні Європейського Союзу.
Відповідно до освітніх та підготовчих стратегій до 2020 року в
цілому по ЄС участь дітей у дошкільній освіті повинна сягнути 95%.
До речі, деяким країнам вдалося досягнути майже стовідсоткового
охоплення дітей дошкільною освітою – це Франція, Бельгія, Італія,
Іспанія. Таким чином, ситуація із забезпеченням дітей дитячими садками
є невтішною, особливо зважаючи на те, що відносно значною є частка
дітей народжених поза шлюбом (у 2011 році вона становила 21,9%).
Ще однією негативною тенденцією освітньої сфери є зниження
кількості загальноосвітніх навчальних закладів (Таблиця 3.28).
Таблиця 3.28 Кількість загальноосвітніх навчальних
закладів та динаміка чисельності учнів у них*
2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Всього по об726 721 722 716 716 712 714 711 708 693
ласті, одиниць
Кількість учнів
усього, тис. 204,6 200,8 194,9 188,9 181,7 176,0 170,3 164,3 159,6 155,6
осіб
Випуск учнів
школами ІІІ
12,80
12,3 12,5 14,2 15,0 14,90 14,30 14,2 14,01 13,70
ступеня, тис.
осіб
Кількість вчителів у денних
загальноосвіт- 18,1 17,6 18,2 18,41 18,2 18,30 18,30 18,50 18,60 18,70
ніх навч.закладах тис.осіб
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області
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Закриття шкіл є наслідком зниження кількості учнів в
них та прагненням економії бюджетних видатків грошей.
Проте, динаміка народжуваності свідчить про поступовий
вихід Закарпатської області із «демографічної ями», що
призводитиме до зростання попиту на послуги загальноосвітніх
навчальних закладів. За таких умов, подальше закриття шкіл
матиме у перспективі наступні наслідки: втрата необхідної
матеріально-технічної бази та вчительського потенціалу;
зниження доступності загальної освіти для сільських дітей;
переповненість класів.
Поряд з цим, першою ланкою формування кваліфікаційної
складової кадрового потенціалу є система вищої освіти. Саме тут
здійснюється такий тип професійного навчання, який О.А.Грішнова
назвала загальним. Загальна освіта сприяє підвищенню
продуктивності праці однаковою мірою на багатьох підприємствах
[173, с.68]. На території області зареєстровано 11 вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації та 6 закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
окрім яких функціонують відокремлені підрозділи інорегіональних
навчальних закладів (Табл.3.29).
Система вищої освіти включає підготовку кадрів з вищою
освітою майже за всіма напрямами та спеціальностями за освітньокваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста, магістра та спрямована на задоволення потреб
особистості, ринку праці та регіону. Як результат, кожен другий
штатний працівник в Закарпатській області має вищу освіту, кожен
третій – вищу освіту 3-4 ступенів акредитації, кожен четвертий 1-2
ступенів акредитації.
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фахівців

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Кількість закладів
І-ІІ рівень акредитації,
14
14
14
14
14
11
11
11
од.
ІІІ-ІУ рівень
4
4
5
6
6
7
6
6
акредитації, од.
Студентів у ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації,
8582 8438 6990 7268 7320 4844 4737 5034
осіб
ІІІ-ІУ рівнів акредитації,
18478 17261 20090 21068 21713 23143 23774 23392
осіб
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

Таким чином, освітній рівень населення досить високий.
Поряд з цим, неможливо оминути проблему зменшення
кількості прийому студентів вищими навчальними закладами, що
забезпечують повну вищу освіту. Зокрема, у 2009/2010 навчальному
році на перший курс було зараховано 3981 особа, а у 2011/2012
н.р. вже 3220 осіб. Крім того, спостерігається зниження попиту на
освітні послуги навчальних закладів, зареєстрованих на території
Закарпатської області. Відповідно до даних Інформаційної системи
«Конкурс», до ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації абітурієнтами у 2010
році було подано 15895 заяв, у 2011 – 11038 заяв, у 2012 – 9886 заяв.
По освітній системі регіону спостерігається зниження кількості
абітурієнтів відповідних спеціальностей, незалежно від динаміки
цін на освітні послуги. Проведене дослідження дозволяє виділити
наступні нецінові фактори попиту на аналізовані освітні послуги.
По-перше, негативні тенденції демографічної ситуації. Як
видно з діаграми (Додаток М) саме у 1991 році розпочалася так
звана «демографічна яма», з якої Закарпатська область почала
виходити тільки в останні роки. Ці тенденції надзвичайно важливі
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для освітньої системи. Причому, у найбільшій мірі вона відчує
наслідки зниження народжуваності у 2016-2018 рр., коли закінчать
школу діти 1999-2001 року народження. Адже, кількість народжених
порівняно з 1991 року знизилася у 1999 році на 34,6%, у 2000 році –
на 31,9%, а у 2008 році – на 35,5%.
По-третє, умови вступу до вищих навчальних закладів.
Випускник школи, на основі результатів Зовнішнього незалежного
оцінювання знань має право надавати документи для вступу у п’ять
навчальних закладів на три спеціальності в кожному. Введена при
вступній кампанії 2012 року електронна система подачі заяв, взагалі
не потребує особистої присутності абітурієнта в приймальній
комісії. Відсутність потреби здавати іспити безпосередньо у
ВНЗ значно скорочує альтернативні витрати вступу. Безперечно,
такі зміни розширюють можливості та перспективи подальшого
навчання випускника. Проте, є й зворотна сторона медалі. А саме,
відтік найбільш талановитої молоді з регіонів, та їх концентрація в
науково-освітніх центрах (Київ, Донецьк, Харків, Львів, Одеса). Ця
обставина, у свою чергу, нерідко призводить до працевлаштування
випускника за місцем навчання, що далі впливає на перерозподіл
людського капіталу на користь великих науково-освітніх центів.
Надалі це призводить до їх прискореного розвитку та уповільнення
розвиту інших регіонів, а це відбивається і на інших складових
індексу людського розвитку [173, с.67].
Однак, крім кількісних параметрів важливу роль відіграє якість
освіти, яка в значній мірі залежить від фінансування цієї сфери.
Протягом 2006 -2010 років видатки загального фонду місцевих
бюджетів на освіту зросли з 602,33 млн.грн до 1566,6 млн. грн.,
або на 160,09% (Додаток Н). В їх складі найбільшою є питома
вага заробітної плати та нарахувань на неї – 75,67% (у 2010 році).
Традиційно, незначна частина видатків має наукове спрямування:

325

Діагностика і формування пріоритетів стратегічного економічного розвитку регіону

2,90% у 2006 році та 2,01% у 2010 році. Обсяг капітальних видатків
складав всього 4,70% загального фонду у 2006 році та 4,16% - у
2009 році. І тільки у другому півріччі 2010 року він становив 830,07
млн.грн, тобто всю суму видатків загального фонду без урахування
субвенцій.
5. Показники зайнятості та ринку праці
Протягом трьох аналізованих років відбулося зниження
кількості економічно активного та зайнятого населення на 14,4 тис.
осіб та 28,3 тис. осіб відповідно. Поряд з цим більше на 13,9 тис.
осіб стало безробітного населення, а на 18,9 тис.осіб – економічно
неактивного.
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Рис. 3.27 Економічна активність населення, тис. осіб

*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

У 2010 році рівень безробіття населення у віці від 15 до 70 років
становив 8,7% (Табл.3.30) проти 7,2% в Україні.
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Таблиця 3.30 Рівень безробіття за методологією МОП (до
кількості всього населення відповідної вікової групи; %)*

8,7

1524
15,7

У т.ч. за віковими групами
253034405029
34
39
49
59
7,2
12,3 10,7
6,5
4

жінки

6,1

12,8

0,8

15,4

2,1

5,3

2

-

чоловіки

10,9

18,3

11,2

9,7

18,1

7,6

5,8

0,8

Категорії
населення

Усього

Усе населення

6070
0,4

міське населення
9,9
25,5 11,7
8,4
2,7
8,5
4,8
0,9
сільське
7,8
9,8
3,8
15,2 16,1
5,1
3,5
населення
*Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

У цілому, рівень безробіття у містах вищий, ніж у сільських
поселеннях області. Найвищий рівень безробіття спостерігався
серед вікової групи 15-24 роки, адже саме в цей період відбувається
здобуття професійної освіти молоддю. Негативним є явище
невключення у процес суспільного відтворення осіб віком від 30 до
39 років, які здатні до вмотивованої та високопродуктивної праці.
Зокрема, значним є рівень безробіття серед чоловіків 34-39 років та
жінок 30-34 років, особливо в сільській місцевості.
Показник зареєстрованого безробіття на 1.01.2011 р. склав 1,8
відсотка і був нерівномірним у територіальному розрізі. Найвищі
його значення спостерігалися серед міст - у м. Берегово - 2.2%, (116
осіб при незайнятих трудовою діяльністю 1123 особи) серед районів –
у Воловецькому (7,1%), Міжгірському (4,4%), Великоберезняському
(4,1%) районах. У цільових районах парку рівень безробіття склав:
у Берегівському районі - 1,5% (165 осіб при незайнятих трудовою
діяльністю 1812 осіб), Іршавському – 2,2% (582 особи при незайнятих
трудовою діяльністю 3403 осіб), Виноградівському – 1,3% (426 особи
при незайнятих трудовою діяльністю 3728 осіб), Мукачівському –
1,3% (278 осіб при незайнятих трудовою діяльністю 2438 осіб).
Співставлення такого рівня пропозиції праці із попитом на неї
відображає невтішну картину (Табл.3.31).
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Таблиця 3.31 Зареєстрований Державною службою зайнятості
попит на працю та її пропозиція в Закарпатській області
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Потреба
працівників – 1573 1918 3391 2694 3357 3550 2099
усього, осіб
У т.ч. вакансії 1223 1419 2638 1972 2533 2712 1428
робітників
службовців,
241 331 531 538 525 520 415
місця, які не
потребують
109 168 222 184 299 318 256
професії,
спеціальності
Пропозиція
праці, тис.осіб 37,6 40,7 33,2 28,6 26,1 21,5 18,0
Навантаження та
21
10
11
8
6
9
1 вакансію, осіб 24
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління
статистики у Закарпатській області

2008 2009 2010
1105 698

932

687

366

595

274

264

257

144

68

80

23,4 13,1 14,2
21

19

15

Протягом останніх років відбулося скорочення кількості
вакансій наявних у Державній службі зайнятості у розрізі всіх
категорій працівників. Очевидним є вплив кризових явищ, що
мають місце в економіці області, адже різке зменшення попиту
почалося саме у 2008 році. Зокрема у 2009 році порівняно з 2007
роком потреба у робітниках скоротилася на 74,37%, у службовцях –
на 36,39%, а у особах без спеціальної підготовки – на 73,44%.
Всі вище перелічені особливості виступають базою
відтворення людських ресурсів пріоритетних напрямів діяльності
економіки Закарпатської області. Поряд з цим, їх функціонування та
розвиток в значній мірі обумовлені специфікою кожного напрямку,
його інвестиційною привабливістю, ресурсним забезпеченням,
динамікою попиту на продукцію тощо.
В цілому, відбувається постійне зниження місця пріоритетних
напрямів діяльності в економіці регіону з точки зору здатності
забезпечувати населення робочими місцями.
Поряд зі скороченням кількості найманої праці області на
15,96% (з 239,3 тис. осіб до 201,1 тис. осіб) її кількість у пріоритетних
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напрямах зменшилася на 40,35% (з 52,4 тис. осіб до 31,3 тис. осіб).
Як результат у 2010 році тільки 15,54% всіх працівників були зайняті
у пріоритетних напрямах економіки регіону (Табл. 3.32).
Таблиця 3.32 Місце пріоритетних напрямів діяльності в забезпеченні
робочими місцями населення Закарпатської області
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всього працівників в
економіці, 239,3 220,4 207,6 202,7 205 207 213,7 211,5 202,6 201,1
тис. осіб
Всього
економічно-активного насе- 515,1 556,4 592,9 586 592,3 584,6 584,6 590 582,2 577,9
лення, тис.
осіб
Всього працівників у
пріоритет- 52,4 44,4 37,2 37,3 37,0 36,5 38,1 37,2 33,4 31,3
них напрямах, тис.
осіб
частка від
працівників 21,90 20,14 17,94 18,39 18,05 17,64 17,83 17,60 16,51 15,54
економіки,
%
частка від
економічно-актив- 10,17 7,98 6,28 6,36 6,25 6,24 6,52 6,31 5,74 5,41
ного населення, %
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

Відповідно до даних таблиці, надзвичайно низькою є питома
вага працівників пріоритетних напрямів діяльності економіки в
економічно-активному населенні регіону. У 2001 році цей показник
складав 10,17%, а у 2010 році вже 5,41%.
Аналіз динаміки середньооблікової кількості штатних
працівників відображає зміни у тенденціях протягом останніх 10
років (Табл.3.33)
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Таблиця 3.33 Середньооблікова чисельність штатних
працівників пріоритетних напрямів діяльності економіки
Закарпаття, тис. осіб *
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Агропромисло- 26,05 21,82 16,05 12,36 11,50 10,57 10,11 8,80 7,46 6,98
вий комплекс
Напрям лісового господарства 16,18 15,28 13,49 13,47 13,69 12,35 12,01 11,02 9,96 7,73
та деревообробки
Машинобуду- 8,80 6,20 6,60 8,10 8,50 10,10 12,50 13,90 12,38 13,10
вання
Туризм*
1,37 1,09 1,11 3,35 3,32 3,49 3,48 3,51 3,64 3,45
* у 2001-2003 рр. не враховано діяльність санаторно-курортних закладів
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області

Так, у 2001-2006 роках найбільше працівників було зайнято
у агропромисловому комплексі, лісовому господарстві та
деревообробці. Поряд з цим, протягом аналізованого періоду їх
кількість значно знизилася. Натомість, навіть за умов незначного
зростання, серед пріоритетів за кількістю найманої праці почало
переважати машинобудування. Такі тенденції значно ускладнюють
можливість працевлаштування жителів сіл, особливо тих, що
віддалені від міст. Адже, специфіка розміщення пріоритетних
напрямків економіки така, що цілком можливі звільнення
працівників з сільськогосподарського, харчового чи деревообробного
підприємства в районах де відсутні іншими підприємствами для
працевлаштування.
Кількість працівників туризму у Табл.3.33 включає в себе
працівників готелів та інші місця для тимчасового проживання
санаторно-курортних комплексів, а також суб’єктів туристичної
діяльності (турагентів та туроператорів). Незважаючи на досить
комплексний підхід до визначення туризму, його місце у забезпеченні
населення робочими місцями є найменшим з усіх пріоритетних
галузей економіки регіону. Проте, позитивним є факт наявності
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великої кількості об’єктів гостинності та рекреації у районах, де
відсутня велика кількість альтернативних робочих місць.
Необхідно звернути увагу і на той факт, що за рівнем
оплати праці, починаючи з 2005 року тільки у машинобудуванні
забезпечувалася заробітна плата вище середнього рівня по регіону
(табл.3.34). У лісовому господарстві та деревообробці рівень оплати
праці навпаки з 2005 року виявився нижчим за регіональний.
Таблиця 3.34 Середньомісячна заробітна плата в
пріоритетних напрямах економіки Закарпатської області, грн.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

АПК
144,07 171,94 244,08 357,41 477,55 624,71 800,34 1074,20 1135,81 1261,47
Напрям лісового господарства 257,47 320,91 419,98 541,00 649,93 834,90 1028,50 1311,40 1389,19 1320,37
та деревообробки
Машинобу185,22 250,17 363,01 503,05 653,01 907,16 1140,62 1472,98 1655,93 2065,94
дування
Туризм*
145
184
281
388
492
586
620
798
848
1016
Економіка в
238
295
379
479
665
868
1091
1453
1562
1846
цілому

Джерело: розраховано на основі даних Головного управління статистики у
Закарпатській області
* оплата праці ВЕД «Діяльність готелів та ресторанів»

Зміни у співвідношенні в оплаті праці між пріоритетними
напрямами діяльності економіки закладають основу для
відтоку кваліфікованих менеджерів та робітників саме у галузі
машинобудування, діяльності транспорту та зв’язку, виробництва
і розподілення електроенергії, газу та води за умови наявності у
відповідній місцевості цих підприємств. В іншому разі за наявності
високого рівня безробіття робітники змушені погоджуватися на
мізерну заробітну плату, що часто дорівнює встановленому державою
мінімальному рівню. Безперечно, існують факти працевлаштування
без офіційного оформлення, виплати заробітної плати у конвертах,
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які можуть суттєво змінити описану даними офіційної статистики
картину. Проте проблема кількісного виміру цих явищ є предметом
окремого дослідження.
Поряд з цим, заробітна плата виконує роль стимулу для підвищення
продуктивності праці пріоритетних напрямів (Табл. 3.35).
Таблиця 3.35 Взаємозв’язок продуктивності праці і
її оплати у пріоритетних напрямах діяльності економіки
Закарпатської області
2005

2006

2007

2008

2009

2010

АПК
темпи зміни заробітної
плати
темпи зміни продуктивності праці
Лісопромисловий комплекс
темпи зміни заробітної
плати
темпи зміни продуктивності праці

1,33614 1,30816 1,28114 1,34218 1,05735 1,11063
1,32382 1,28459 1,33775 1,33241 1,1778 1,26248

1,20135 1,2846 1,23188 1,27506 1,05932 0,95046
1,08188 1,09033 1,23952 1,23454 1,07568 1,4985

Машинобудування
темпи зміни заробітної 1,2981 1,3892 1,25735 1,29139 1,1242 1,2476
плати
темпи зміни продуктив- 1,22213 1,5164 1,20579 1,09466 0,58624 1,30532
ності праці
Джерело: розраховано на основі даних Головного
управління статистики у Закарпатській області

Показник продуктивності праці є вартісним і обчислений як
співвідношення обсягів реалізації до фонду робочого часу. Тому
при розрахунку показників для табл. 13 нами не враховувалися
індекси цін виробників та індекси споживчих цін відповідних років.
У довгостроковому періоді, за умов інтенсивного відтворення,
продуктивність праці повинна зростати швидше, ніж її оплата.
Однак з табл. 13 бачимо, що у пріоритетних напрямах діяльності
економіки, в окремі періоди, швидшими темпами зростала саме
заробітна плата. Цей висновок є важливим для прогнозування

7. Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії та формування
моделі багатофакторної регресії.
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8. Встановлення міри варіації результативної ознаки під
впливом факторів. Перевірка адекватності рівняння регресії.
Визначення рівня значимості р.
Результати логічного аналізу потенційних факторів впливу
на кількість найманої праці, залученої до пріоритетних сфер
економіки регіону відображені у табл.3.36
Таблиця 3.36 Структура факторів впливу на кількість п
рацівників пріоритетних напрямів економіки
Фактори
Попит на продукцію
Продуктивність праці в комплексі
Конкуренція між підприємствами
Обсяг інвестицій в галузь
Доступ до кредитів
Рівень зносу обладнання та основних засобів
Рівень механізації виробничих процесів
Оновлення основних засобів, застосування більш
ефективного обладнання
Місце галузі в структурі експорту та імпорту
Управління організацією
Зміна фонду робочого часу
Рентабельність діяльності
Зміна фонду робочого часу у зв’язку з сезонністю
Площі сільськогосподарських угідь
Агропромисловий
Врожайність сільгосп культур
комплекс
Наявність сільськогосподарської інфраструктури
(овочесховищ, пунктів збору продукції)
Державна підтримка
Експлуатація лісу, перспективна лісистість
Лісове
території, відтворення лісу
господарство та
Наявність відповідної сировини
деревообробка
Державна підтримка
Впровадження науково-технічних розробок
Машинобудування
Ефективність менеджменту та організаційної
структури
Туристичні потоки
Максимальна потужність туристичних об’єктів
Туризм
Попит на туристичні послуги з боку населення
регіону
Демографічна ситуація
Тіньова зайнятість
Корупційні платежі
Попит і пропозиція на ринку праці
Міграція населення
Міжгалузева диференціація заробітної плати
Мінімальний рівень заробітної плати
Загальні

Групи факторів

Зовнішні

кількості людських ресурсів та визначення подальших стратегічних
особливостей їх розвитку у пріоритетних напрямах діяльності
економіки Закарпатської області.
При обґрунтуванні стратегії розвитку пріоритетних напрямів
економіки регіону важливе місце займає можливість прогнозування
основних параметрів їх функціонування. Для прогнозування стану
зайнятості у пріоритетних сферах діяльності нами було застосовано
один із найбільш поширених способів отримання багатофакторних
прогнозів: класичний метод найменших квадратів і побудова на
його основі моделі множинної регресії.
Побудова моделей прогнозування зайнятості у пріоритетних
напрямах діяльності економіки охоплювала наступні етапи:
1. Формування та обґрунтування потенційних факторів, що
впливають на результуючий показник.
2. Встановлення тих параметрів, які можливо регулювати на
рівні регіону.
3. Формування вибірки спостережень значень факторів та
результуючого показника. Фактори, для яких не можливо побудувати
динамічний ряд не включаються до подальшого аналізу.
4. Визначення тісноти взаємозв’язку між факторами та
результуючим показником (задача кореляційного аналізу), відбір
факторів, що мають найбільший вплив на результуючу змінну.
5. Перевірка факторів на існування мультиколінеарності або
лінійної залежності між незалежними факторами регресійної моделі.
Взаємозалежні фактори не включаються до подальшого аналізу.
6. Встановлення типу взаємозв’язків між кожним із факторів
та результуючим показником, шляхом візуального аналізу графіків
залежності між фактором і результатом.
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Відображені у табл. 3.36 фактори відповідним чином згруповані.
Зокрема, нами було виділено внутрішні і зовнішні чинники.
Внутрішні – стосуються функціонування певних напрямків
діяльності і галузей, в межах яких і впливають на кількість найманої
праці. Зовнішні чинники діють в цілому по економці, впливаючи на
більшість її галузей. Внутрішні чинники, в свою чергу поділені на
загальні, спільні для всіх пріоритетних напрямків, та спеціальні, які
притаманні для кожного з обраних пріоритетних напрямків регіону.
В процесі подальшого аналізу найбільша увага зверталася
саме на внутрішні чинники, які вирізняють пріоритетні напрямки
діяльності регіону з-поміж інших. Після збору масиву статистичних
даних нами було проведено кореляційний аналіз між показниками
людських ресурсів та потенційних факторів, що на них впливають.
Крім того, всі фактори перевірялися на мультиколінеарність для
встановлення існуючих ланцюгів взаємозв’язку між ними з метою
виявлення базових, першопочаткових чинників. Аналіз виконувався
за допомогою системи STATISTICA 7.0. та програми Microsoft Office
Excel 2003. Результати дослідження для кожного пріоритетного
напряму діяльності описані нижче.
Агропромисловий комплекс
На основі даних (Додаток П, табл. П1) була побудована схема
впливу різних факторів на кількість найманої праці агропромислового
комплексу. Аналіз на мультиколінеарність показав велику кількість
взаємозв’язків між факторами, що потребувало чіткого визначення
ланцюгів впливу різних показників (Рис. 3.28).
Серед факторів, що мали найбільший влив є площі
сільськогосподарських угідь, обсяги реалізації продукції комплексу
та урожайність. Зі зростанням реалізації продукції кількість
штатних працівників знижується, що, на нашу думку, в значній мірі
пов’язано зі зміною продуктивності праці. Остання ж знаходиться
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під прямо пропорційним впливом інвестицій в основний капітал
та динамікою виробництва і реалізації інноваційної продукції
у харчовій промисловості. Складним є питання взаємозв’язку
продуктивності праці і урожайності сільськогосподарських культур.
Наймана праця
Обсяги реалізації продукції

Продуктивність праці

Інвестиції і
основний
капітал

Реалізована
інноваційна
продукція

Площі сільськогосподарських
угідь

Урожайність

Середня
заробітна
плата
Мінімальна
заробітна
плата

Рис. 3.28 Схема залежності кількості працівників агропромислового

Рис. 3.28 Схема залежності кількості працівників агропромислового
комплексу Закарпатської області
Закарпатської
області
Адже, зміна комплексу
урожайності внаслідок
погодних умов
вплине в кінцевому
на показник продуктивності
праці.погодних
Поряд з цим,
зміна вплине в
Адже, підсумку
зміна і урожайності
внаслідок
умов
продуктивності праці, в наслідок інтенсивнішої роботи працівників,
кінцевому підсумку і на показник продуктивності праці. Поряд з
застосування досконалішої сільськогосподарської техніки неодмінно
цим, зміна
продуктивності
внаслідок
інтенсивнішої
роботи
відобразиться
на урожайності. праці,
Цілком очевидно,
що між
цими двома
параметрамизастосування
існує взаємний вплив,досконалішої
що і відобразилося на сільськогосподарської
характері стрілки
працівників,
(Рис.3.28). Варто зазначити, що в процесі аналізу була виявлена залежність
техніки неодмінно відобразиться на урожайності. Цілком очевидно,
урожайності та виробництва інноваційної продукції від обсягів інвестицій.
що між
цими
двома
існує
взаємний
вплив, що і
Проте,
в найбільшій
мірі,параметрами
на продуктивність праці
впливає
середня заробітна
плата в агропромисловому
комплексі,
яка в свою
чергу залежитьВарто
від рівнязазначити,
відобразилося
на характері
стрілки
(Рис.3.28).
мінімальної заробітної плати у державі. Однак, по-перше, у
що в процесі аналізу була виявлена залежність урожайності та
середньостроковому періоду відсутня чітка тенденція до зростання
виробництва
продукції
від обсягів
інвестицій.
заробітноїінноваційної
плати у АПК на основі
швидшого зростання
продуктивності
праці. Проте, в
По-друге,
відповідно
до
статистичних
даних,
рівень
мінімальної
заробітної
найбільшій мірі, на продуктивність праці впливає середня заробітна
плати впливає на продуктивність праці навіть в більшій мірі, ніж рівень
плата в агропромисловому комплексі, яка в свою чергу залежить
від рівня мінімальної заробітної плати у державі. Однак, поперше, у середньостроковому періоду відсутня чітка тенденція до
зростання заробітної плати у АПК на основі швидшого зростання
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продуктивності праці. По-друге, відповідно до статистичних даних,
рівень мінімальної заробітної плати впливає на продуктивність
праці навіть в більшій мірі, ніж рівень середньої заробітної плати
у секторі. Оскільки, функціонування АПК Закарпатської області
ніяким чином не впливає на загальнодержавний рівень мінімальної
заробітної плати, то можемо припустити, що саме зміни в оплаті
праці частково забезпечують зміну її продуктивності.
Як бачимо, навіть з врахуванням найсильніших взаємозв’язків,
схема впливу факторів на кількість найманої праці є досить складною.
Подальший аналіз врахування рівнів значимості факторів, а також
показників адекватності моделей призвів в кінцевому підсумку до
наступних регресорів: площі сільськогосподарських угідь та обсягу
інвестиції.
У= -249,359+0,637*X1 -0,065*Х2 + 0.000329*X22
(3.7)
де У- кількість штатних працівників, тис. осіб
Х1 – площі сільськогосподарських угідь, тис. га.
X2 – інвестиції в основний капітал, млн. грн.
Коефіцієнт множинної детермінації R2=0,97468, тобто в
моделі враховано 97,467% факторів. Рівень значимості р<0,00004,
тобто майже відсутня ймовірності того, що виявлені залежності є
випадковою особливістю даної вибірки.
Fp(3,6)= 77,013
Fт (3,6)= 4,76
Fp > Fт , отже модель адекватна
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Напрям лісового господарства та деревообробки
На основі даних кореляційної матриці (Додатку П, табл.
П2) спостерігається найбільший влив на кількість найманих
працівників пріоритетного напрямку обсягів реалізації продукції,
продуктивності праці та середньої заробітної плати. Крім того,
є й багато інших факторів, від яких залежить кількість штатних
працівників, проте в меншій мірі, ніж вже перераховані фактори.
Саме на основі статистичних даних та логічного аналізу нами
побудовано схему ланцюгів формування кількості найманої праці
(Рис. 3.)
Наймана праця
Обсяги реалізації
продукції

Заготівля
деревини гол.
користування

Продуктивність
праці

Обсяги наданих
банківських
кредитів

Експорт
продукції
деревообробки

Середня заробітна
плата

Знос
основних
засобів

Мінімальна
заробітна плата

Рис.
3.29Схема
Схемазалежності
залежності кількості
напрямку
Рис.
3.29
кількостіпрацівників
працівників
лісовоголісового
господарств та
господарств
та
деревообробки
Закарпатської
області
деревообробки Закарпатської області
Поряд зі
зі зростанням
зростанням обсягів
продукції
комплексу
Поряд
обсягівреалізації
реалізації
продукції
комплексу
відбувається скорочення кількості працівників. Обсяги реалізації ж зазнають
відбувається скорочення кількості працівників. Обсяги реалізації
найбільшого впливу з боку показників третього ряду Рис. 3.29. Однак,
зазнають найбільшого впливу з боку показників третього ряду на
статистичний взаємозв’язок спостерігається і між продуктивністю праці та
рис. 3.29. Однак, статистичний взаємозв’язок спостерігається і між
обсягами реалізованої продукції. Те ж саме стосується зв’язку між
продуктивністю
праці та обсягами реалізованої продукції. Те ж саме
продуктивністю праці і таким важливим мотиваційним фактором, як
стосується
зв’язку
продуктивністю
праці
і таким важливим
заробітна плата.
І все між
ж найсильніший
вплив на
продуктивність
праці
мотиваційним
фактором,заробітної
як заробітна
плата. зношеність
І все ж найсильніший
здійснює рівень мінімальної
плати. Більша
основних
засобів підприємств зменшує продуктивність праці в галузі, а отже потребує
залучення додаткових найманих працівників.
Таким чином схема на Рис. 3.29 дозволяє чітко виявити фактори, що
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вплив на продуктивність праці здійснює рівень мінімальної
заробітної плати. Більша зношеність основних засобів підприємств
зменшує продуктивність праці в галузі, а отже потребує залучення
додаткових найманих працівників.
Таким чином схема на рис. 3.29 дозволяє чітко виявити фактори,
що впливають на кількість штатних працівників пріоритетного
напрямку діяльності та виключити з розгляду ті, між якими існує
мультиколінеарність. В результаті для моделі обрано два регресори:
мінімальна заробітна плата та знос основних засобів. Безперечно,
рівень мінімальної заробітної плати не піддається регулюванню на
рівні регіону, а отже і ускладнює можливість побудови прогнозів на
довгострокову перспективу. Однак, спроби виключити даний фактор
з моделі призводили до значного зниження коефіцієнту множинної
детермінації та неадекватності моделі, в цілому.
Аналіз типу зв’язків між результуючим показником та
факторами показав наступне: заробітна плата та кількість найманих
працівників перебувають у оберненій лінійній залежності; зв’язок
між зносом основних засобів та кількістю найманих працівників
перебувають у логарифмічній залежності.
Отже, регресійна модель для прогнозування кількості найманої
праці представлена формулою.
У= 23,03179-0,00712*Х1 – 5,29868*log10(X2)
(3.8)
де У- кількість штатних працівників, тис. осіб
Х1 – мінімальна заробітна плата, грн
X2 – амортизація основних засобів, млн. грн.
Коефіцієнт множинної детермінації (R2) дорівнює 0,9665,
що свідчить про 96,65% врахованих в моделі факторів. Рівень
значимості р<0,033, тобто існує 3,3% ймовірності того, що виявлені
залежності є випадковою особливістю даної вибірки.
Fp(2,2)= 28,867 Fт (2,2)= 19,00 Fp > Fт , отже модель адекватна
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Машинобудування
Аналіз кореляційної матриці для пріоритетного напрямку
машинобудування (Додатку П, табл. П3) дозволив побудувати схему
ланцюгів впливу різних факторів на кількість найманої праці цього
пріоритетного напрямку (Рис.3.30). Базуючись на статистичних
даних бачимо, що на кількість штатних працівників найсильніше
впливають динаміка середньої заробітної плати, обсягів реалізації
продукції та експорту. Однак, на відміну від АПК та лісового
господарства і деревообробки, ці зв’язки прямопропорційні. При
чому, перші два перелічені фактори, в свою чергу залежать від
обсягів експорту.
Наймана праця
Середня заробітна плата

Обсяги реалізації продукції

Експорт

Мінімальна
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Прямі іноземні
інвестиції

Продуктивність праці

Інвестиції в
основний
капітал

Рис
впливових
параметрів
кількість працівників
Рис3.30
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та інвестицій
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капітал
з іноземними
чи іноземних
підприємств
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впідприємств
цілому. Рід
крупнихінвестиціями
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чи
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експортують
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За
даними
іноземних підприємств працюють на давальницькій сировині та
опитування керівників підприємств, робота на давальницьких умовах дає
експортують
продукцію за кордон. За даними опитування керівників
можливість забезпечити значне завантаження виробничих потужностей,
підприємств, робота на давальницьких умовах дає можливість
позитивно вплинула на стан з виплатою заробітної плати, сприяла виконанню
забезпечити значне завантаження виробничих потужностей,
завдань технологічного оснащення виробництва, поліпшенню умов праці та
використанню передового досвіду іноземних партнерів. [174, с. 305].
Досконаліше

обладнання,

технології

та

високі

стандарти

якості

експортоорієнтованих підприємств сприяють підвищенню продуктивності
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позитивно вплинула на стан з виплатою заробітної плати, сприяла
виконанню завдань технологічного оснащення виробництва,
поліпшенню умов праці та використанню передового досвіду
іноземних партнерів. [174, с. 305]. Досконаліше обладнання,
технології та високі стандарти якості експортоорієнтованих
підприємств сприяють підвищенню продуктивності праці.
Збільшення обсягів виробництва за рахунок розширення ринків
збуту забезпечує впровадження нових виробничих ліній, а отже і
появу нових робочих місць.
Оскільки існує мультиколінеарність між інвестиціями та
експортом, а останній все ж сильніше впливає на кількість
найманої праці, то саме експорт був обраний як фактор впливу на
досліджуваний показник. Тип залежності між кількістю штатних
працівників та обсягом експорту, виявлений графічним способом
– прямолінійний. В результаті одержана наступна однофакторна
регресійна модель.
У=5,901193+0,010382*Х 				
(3.9)
де У- кількість штатних працівників, тис. осіб
Х – обсяг експорту галузі, млн.дол.США
Коефіцієнт множинної детермінації (R2) дорівнює 0,9256
що свідчить про 92,56% врахованих в моделі факторів. Рівень
значимості р<0,00013, тобто майже відсутня ймовірність того, що
виявлені залежності є випадковою особливістю даної вибірки.
Fp(1,6)=74.670, а Fт (1,6)=5,99. Оскільки Fp > Fт , отже модель
адекватна.
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Напрям діяльності готелів та ресторанів
На основі даних кореляційної матриці (Додатку П, табл. П4)

відміну від попередніх напрямів діяльності цей регресор є єдиним,
що демонструє сильний вплив на кількість найманих працівників.
Крім того, вагомий кореляційний зв’язок у результуючого показника
існує із обсягом експорту туристичних послуг та кількістю осіб, що
були обслужені закладами гостинності та оздоровленими.
Отже, регресійна модель для прогнозування кількості найманої
праці представлена формулою.
У=1822-0,0838*Х1-0,003796*Х2 			
(3.10)
де У- кількість штатних працівників, тис. осіб
Х1 – рентабельність операційної діяльності, %
Х2 – кількість осіб обслужені закладами гостинності та
оздоровлених, тис.осіб
Коефіцієнт множинної детермінації (R2) дорівнює 0,733 що
свідчить про 73,3% врахованих в моделі факторів. Рівень значимості
р<0,009, тобто майже відсутня ймовірність того, що виявлені
залежності є випадковою особливістю даної вибірки.
Fp(2,7)=9,6171, а Fт (2,7)=4,74. Оскільки Fp > Fт , отже модель
адекватна.
На основі проведеного дослідження можемо зробити наступні
висновки:
1. Досліджено основні групи факторів, що впливають на
людські ресурси регіону та найбільш продуктивну їх частину
– економічно-активне населення. Виявлено, основні позитивні
(природній приріст населення; зростання кількості населення у
вікових групах із високим рівнем мотивації до праці) та негативні
(старіння населення; відтік молоді на навчання в інші регіони; значна
роль соціальних платежів; низька насиченість інфраструктури
охорони здоров’я та дошкільної освіти; низька активність щодо

спостерігається найбільший влив на кількість найманих працівників
пріоритетного напрямку рентабельності операційної діяльності. На

розвитку людських ресурсів на підприємствах параметри, що
впливають на розвиток людських ресурсів регіону.
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2. Виявлено постійне зниження місця пріоритетних напрямів
діяльності в економіці регіону з точки зору здатності забезпечувати
населення робочими місцями.
3. Протягом 2001-2010 років значно знизилася кількість
працівників агропромислового комплексу і напряму лісового
господарства та деревообробки. Натомість, навіть за умов
незначного зростання, серед пріоритетів за кількістю найманої
праці почало переважати машинобудування. Тобто, звільнення
працівників з галузей традиційно тяжіють до сільської або гірської
місцевості за умови відсутності альтернативних робочих місць,
значно підвищують тягар безробіття у цій місцевості.
4. Протягом аналізованого періоду відбулися зміни в оплаті
праці пріоритетних напрямів діяльності економіки. Починаючи з
2005 року тільки у машинобудуванні забезпечувалася заробітна
плата вище середнього по регіону рівня. Оплата праці в АПК,
лісовому господарстві та деревообробці навпаки є нижчою, ніж в
середньому по регіону. Подібні зміни у співвідношенні в оплаті праці
між пріоритетними напрямами діяльності економіки закладають
основу для відтоку кваліфікованих менеджерів та робітників саме
у галузі, що забезпечують вищі заробітки, за умови наявності у
відповідній місцевості таких підприємств.
5. У довгостроковому періоді, за умов інтенсивного
відтворення, продуктивність праці повинна зростати швидше, ніж
її оплата. Однак у пріоритетних напрямах діяльності економіки, в
окремі роки, швидшими темпами зростала саме заробітна плата. Це
свідчить про виконання останньою стимулюючої ролі у підвищенні
продуктивності праці в короткостроковому періоді.
6. За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу

діяльності. Безперечно, найбільш очевидним чинником впливу на
кількість працівників є попит на продукцію галузі. Однак, на основі
глибшого аналізу всіх потенційних факторів встановлені існуючі
ланцюги взаємозв’язку між ними з метою виявлення базових,
першопочаткових чинників.
Зокрема, кількість працівників агропромислового комплексу
знаходиться у прямій залежності від площ сільськогосподарських
угідь та у квадратичній залежності від інвестицій в основний
капітал.
У комплексі лісового господарства та деревообробки кількість
працівників знаходиться в лінійній оберненій залежності від рівня
мінімальної заробітної плати та в логарифмічній залежності від
амортизації основних засобів.
Пріоритетний напрям машинобудування Закарпатської області
носить експортоорієнтований характер. Саме тому, кількість
штатних працівників напряму знаходиться у прямо пропорційній
лінійній залежності від обсягів експорту.
Для діяльності готелів та ресторанів найбільш вагомий вплив
на найману працю здійснює рентабельність операційної діяльності
в галузі, кількість обслужених закладами гостинності осіб та
кількість оздоровлених осіб.

відібрані фактори, на основі яких запропоновані моделі прогнозу
потреби у найманих працівниках в пріоритетних напрямах

внесення коректив у процес стратегічного планування регіональним
розвитком та структурно-видового підходу при формуванні

3.5. Інвестиційне забезпечення розвитку пріоритетних
видів економіки в регіоні
Світова
фінансово-економічна
криза
2008-2009
рр.
продемонструвала структурну відсталість української економіки,
її неготовність до різних коливань попиту; загострила перед
регіонами низку важливих завдань, в тому числі щодо необхідності
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інвестиційної політики регіонів. Для нашої країни важливим
висновком має стати те, що вітчизняна економіка інерційно залежна
від економік розвинених країн, тому всі заходи, спрямовані на
подолання наслідків кризи, мають враховувати цю обставину.
Зазначене доводить, що головною метою регіональної
економічної політики у сучасних умовах має стати забезпечення
збалансованого
соціально-економічного
розвитку
регіонів.
Досягнення цього можливе шляхом впровадження конкурентних
ринкових механізмів господарювання, мобілізації та оптимального
використання ресурсів розвитку, пошуку нових інвестиційних
стимулів та мультиплікаторів економічного зростання й усунення
критичної нерівномірності в показниках розвитку регіонів.
Головною метою даного підрозділу є оцінка структурновидової характеристики регіонального інвестиційного забезпечення
пріоритетних сфер діяльності регіону та оцінка використання/
формування інвестиційного потенціалу регіону за допомогою
іноземних джерел фінансування за функціонально-результативним
критерієм.
У сьогоднішніх реаліях інвестиції, як фінансовий інструмент
залучення капіталу, є невід’ємною складовою існування сучасного
суспільства та визначальним фактором економічного зростання
переважної більшості країн світу. Сам процес інвестування
спричинений нерівномірністю розподілу фінансових ресурсів
як в розрізі світового господарства, так і господарства окремої
країни чи регіону. Тобто, світове суспільство поділено на дві
нерівні частини: одна складається з суб’єктів економіки, які мають
надлишок капіталу та прагнуть його вигідно вкласти, інша – з осіб,
яким, навпаки, не вистачає власних коштів для організації бізнесу,

змагаються за найбільш економічно-вигідний інвестиційний проект,
а ті, хто прагне залучити кошти, ведуть боротьбу за найкращі умови
отримання інвестицій.
Структурно-видова характеристика інвестиційної діяльності
Закарпаття
Інвестиційна діяльність в області спрямована на забезпечення
зростання інвестиційного капіталу, залучення інвестицій, як
внутрішніх, так і зовнішніх у пріоритетні сфери діяльності,
цьому сприяв спеціальний режим інвестиційної діяльності, пільги
якого діяли на території області, що дозволило значно збільшити
інвестиційні ресурси області.
Найвагомішим чинником економічного зростання країни та
її регіонів є активізація інвестиційних процесів, що сприяють
проведенню структурних змін в економіці. Аналіз динаміки
інвестування економіки Закарпаття характеризується коливаннями,
а саме стабільним нарощенням обсягів капітальних інвестицій
починаючи з 2000-2003 рр., 2006-2007 рр., та значними
скороченнями у 2004 році, 2005 році, 2008 році, 2009 році, а також
деякою активізацією інвестиційної діяльності протягом 2010-2011
років (рис.3.31 )

розширення та модернізації виробництва тощо. В середині кожної
із груп присутня жорстка конкуренція тому, потенційні інвестори

Рис.3.31 Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал
(у % до попереднього року)
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Як бачимо, темпи збільшення інвестицій в основний капітал
значно випереджують темпи економічного зростання. Поряд з цим
можна відзначити збільшення інвестиційного потенціалу, що був
значно ослаблений інфляційними процессами, і лише поступово
починає стабілізуватися. Але пожвавлення інвестиційної діяльності
внутрішніх інвесторів не має значного впливу на забезпечення
структурного розвитку економіки регіону, а обсяги інвестування не
відповідають його потребі.
У розвиток економіки області в 2011 р. вкладено 3351,5 млн.
грн. капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій в основний капітал,
освоєних підприємствами й організаціями області, склав 2937,3 млн.
грн, що майже у 6 разів збільшились по відношенню до 2001 року. Якщо
порівнювати цей показник з 2010 роком інвестиції зросли на 22,1%, у
той час як за період з 2000 по 2010 р. вони щороку зростали у середньому
на 12,0%. На жаль частка Закарпаття у загальнодержавному обсязі
капіталовкладень залишається незначною і складає 1,3–1,4% і за цим
показником Закарпаття посіло 20 місце, а за темпами приросту – 10
місце серед регіонів України. Зростання капіталовкладень протягом
останніх років призвело до перевищення рівня 2000 р. у 2,2 раза, у
попередньому році обсяги капіталовкладень по відношенню до 1990
р. склали 42,1%. У 2011р., як і в попередні роки, домінуюча частина
інвестицій в основний капітал освоєна у промислово розвинених
районах області. Більше половини капітальних вкладень освоєно в
Ужгородському районі, містах Ужгород та Мукачево. Значні обсяги
інвестицій в основний капітал зафіксовані у Мукачівському районі
(8,4%), Тячівському (6,0%), Виноградівському (4,1%), Іршавському
(3,8%) та Рахівському (3,4%) районах. У розрахунку на одну особу
обсяг інвестицій у 2011 р. в основний капітал склав 2357,0 грн.,

після Львівської (4521,9 грн.), Івано-Франківської (2602,1 грн.),
Чернівецької (2434,4 грн.), Рівненської (2387,4 грн.), випереджуючи
Тернопільську (2158,8 грн.) та Волинську області (2116,7 грн.), серед
регіонів країни – 24 місце. Серед адміністративних районів та міст
Закарпаття найвищим обсяг капітальних вкладень у розрахунку
на одну особу був в Ужгородському (14360,2 грн.), Мукачівському
(2462,1 грн.) районах та містах Чоп (3804,7 грн.), Берегово (3726,2
грн), Ужгород (3362,4 грн.), Хуст (3080,6 грн.), Мукачево (2664,9 грн.).
Натомість найнижчий їх рівень на одного жителя від 826,5 до 1080,3
грн. був у Хустському, Воловецькому, Тячівському, Виноградівському,
Берегівському, Міжгірському та Рахівському районах.
У структурі капітальних інвестицій за напрямками переважну
частку становили інвестиції у матеріальні активи (99,3%), а з них
інвестиції в основний капітал склали 87,6%. На капітальний ремонт
у 2011р. було витрачено 219,6 тис.грн., або 6,6% усіх вкладень, що
на 1,6 в.п. менше, ніж у попередньому році. Витрати на придбання
існуючих та нових будівель і споруд, а також об’єктів незавершеного
будівництва склали 119,6 тис.грн., або 3,5% від загального обсягу.
На придбання довгострокових біологічних активів тваринництва
спрямовано 0,1%, інших необоротних матеріальних активів – 1,0%.
У 2011 р. в нематеріальні активи направлено 23,6 млн.грн., що
складає 0,7% капітальних інвестицій. З них на придбання прав на
комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські
та суміжні права, патенти, ліцензії було витрачено 14,6 млн. грн.,
витрати на засоби програмного забезпечення та бази даних склали
3,6 млн. грн. капітальних інвестицій.
Не зазнала суттєвих змін технологічна структура інвестицій в
основний капітал. У останні роки переважають витрати на будівельні

що на третину більше, ніж у 2010р. Серед областей Західного
регіону, по рівню інвестицій на особу Закарпаття займає 5-е місце

і монтажні роботи, водночас їх питома вага зменшилась на 9,2 в.п.
На виконання будівельних і монтажних робіт використано 1589,5
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млн.грн., що на 1,9% менше, ніж у попередньому році. Вкладення в
активну частину основних засобів на придбання машин, обладнання
та устатковання для новозбудованих об’єктів, реконструкції та
технічного переоснащення діючих підприємств зросли у 1,6 раза,
їх частка у загальному обсязі – на 10,0 в.п. і склала 1561,5 млн.грн.
За даними Головного управління статистики у Закарпатській
області у 2011 році підприємствами та організаціями в області було
освоєно 840 млн. грн. капітальних вкладень (приріст становить 10,1 %
порівняно з 2010р. та 26,8 % до 2005 р. та 66,5 % по відношенню до
2001 р.). У 2001 році частка капіталовкладень за рахунок Державного
та місцевих бюджетів становила 9%, то у 2011 році - 6,3 %. (Додаток
Р табл. Р 13, В 14, рис.3.32.), що є найменшою часткою у структурі.
Найбільша частка у структурі інвестицій в основний капітал за рахунок
державного та місцевого бюджетів була у 2009 році на рівні 17,5%,
а у 2011 р. централізоване фінансування зменшилось на 11,2 в.п.
його частка склала 6,3%. Як бачимо з рис. 3.32. та даних додатку Р.,
основними джерелом інвестиційних ресурсів у Закарпатської області
у 2001 р. були власні кошти підприємств та організацій - 54,2% або
281,2 млн. грн., а у 2005 р. – 43,9% спад склав 10,3 в.п.

Рис. 3.32 Динаміка структури інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування у Закарпатській області (%)
Джерело: сформовано на основі даних Головного управління статистики в
Закарпатській області та Додатку Д
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Це сталось за рахунок збільшення частки кредитів та інших
банківських позик, які починаючи з 2003 року зростають від 7,3%
до 13,3% у 2005 році та 23,4% у 2011 році, а також інших джерел
коштів, в тому числі коштів населення, що складають четверту
частину всіх коштів у 2005 році та майже 40% у 2011році.
Варто зауважити, що значно зменшилась частка коштів
іноземних інвесторів в основні засоби, зокрема, у 2011 р. в
порівнянні до 2001 р. цей показник зменшився з 9,6% до 2,9 %, тобто
на 6,8 в.п., що є суттєвою зміною. За весь аналізований період з 2001
по 2011 рр. найбільші темпи росту інвестицій в основний капітал
спостерігались у 2009 році – 273,5%, крім того, у 2002 та 2003 рр.
відповідно 178,8% та 181,1%, а найменший темп спостерігався у
2004 році – 39,6%.
За рахунок коштів державного та місцевого бюджету в 2011
році освоєно 186,4 млн. грн. капіталовкладень, їх частка у загальних
обсягах порівняно з попереднім роком зменшилась на 6,6 в.п.
Найвагоміша частка коштів державного бюджету у 2010 році була
спрямована на будівництво природоохоронних об’єктів, зокрема
берегоукріплювальних споруд, дамб та інших водозахисних
насипних споруд (71,9%), розвиток сільського господарства,
мисливства, лісового господарства (3,2%), промисловості,
транспорту та зв’язку (по 2,5%), освіті (4,4%), охорону здоров’я та
надання соціальної допомоги (6,8%), діяльність у сфері культури та
спорту (2,0%).
Пріоритетними напрямками інвестування залишались у 2001
році промислове виробництво, торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку, транспорт
та зв’язок, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та
надання послуг підприємцям, в які спрямовано 85,2% загального
обсягу інвестицій області.

тів особистого вжитку, транспорт та зв’язок, операції з нерухомим

, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям, в які
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Разом з тим обсяги інвестицій у виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, обробку деревини
та виробництво виробів з деревини, крім меблів, хімічну та
нафтохімічну промисловість, виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції зменшились на 13,7-78,2%. Частка цих
видів діяльності у загальних обсягах капіталовкладень переробної
промисловості становила 12,5%.
У розвиток торгівлі; ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого вжитку вкладено 322,5 млн.грн., що на
22,8% більше, ніж у попередньому році, з яких 60,3% інвестовано
фізичними особами – підприємцями.
Для з’ясування структури інвестиційного забезпечення
пріоритетних сфер діяльності Закарпаття за період з 2001 по 2011
рр., зображені на рис.3.34. та таблиці 3.37., частка пріоритетних
сфер коливалась в межах від 15,6% (мінімальне значення у 2004 р.)
до 37,3% (максимальне у 2011 році).
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промисловості, обсяги капіталовкладень у підприємства цих видів
діяльності збільшилися на 22,6–42,3%.
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Рис.3.34 Структура інвестиції в основний капітал за пріоритетними сферами діяльності Закарпаття за період з 2001 – 2011 рр. (%)
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Частка пріоритетних сфер у 2001 році становила 29,5%, що в
абсолютному значенні склало 97,8 млн. грн. інвестицій в основний
капітал області. В середньому у пріоритетні сфери за 11 років
щорічно інвестовано в основний капітал 425,6 млн. грн., (загальна
сума інвестованих коштів складає 4681,6 млн. грн.), а середня частка
пріоритетних видів за аналізований період складає 23,3%
Таблиця 3.37 Інвестиції в основний капітал за пріоритетними
сферами діяльності Закарпатської області за період з 2001 – 2011
роки (у фактичних цінах; млн. грн.)
Роки
Сфери діяльності

Пріоритетні
сфери

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

97,8 138,0 233,8 174,5 211,7 475,4 497,7 691,6 504,3 452,3 1204,4

Агропромисловий комплекс

26,2 47,2 48,3 45,8 69,4 80,0 106,1 173,8 154,0 90,7

95,1

Лісогосподарський комплекс

60,7 58,9 85,2 64,6 84,3 97,5 143,0 102,6 61,2 77,3

87,2

Машинорбудування

6,4

25,9 98,9 44,9 39,5 264,2 217,0 370,3 254,1 253,7 932,3

Туризм (готелі та
ресторани)

4,5

6,0

1,4

19,2 18,5 33,7 31,6 44,9 35,0 30,6

89,9

Як видно з даних рис.3.34 у структурі інвестицій в
основний капітал за пріоритетними сферами за період з 2001
по 2011 рік виділяється із загальних тенденцій 2006 рік, де
частка машинобудування зросла і склала 13,1%, натомість різко
скоротились частки лісового та агропромислового комплексів
і відповідно склали 4,8% та 4% у порівнянні до базового 2001
року
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Аналогічно у діяльність готелів та ресторанів вкладено
89,9 млн. грн., що у 2,5 раза більше, порівняно з 2001 р. яких 90,0%
інвестовані фізичними особами – підприємцями.
Зросло інвестування у сільське господарство, мисливство,
лісове господарство, охорону здоров’я та надання соціальної
допомоги, хоча питома вага в загальних обсягах інвестицій
залишається незначною і має тенденцію до зменшення.
У будівництво та технічне переоснащення об’єктів транспорту
та зв’язку спрямовано 302,5 млн.грн. Обсяг капіталовкладень,
порівняно з попереднім роком, зменшився на 6,0% в основному за
рахунок додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій та
діяльності пошти та зв’язку, де обсяги інвестицій скоротились на
14,6 –2,2%.
Обсяги капіталовкладень в освіту скоротились на 11,9%, а їх
питома вага в загальному обсязі інвестицій відповідно на 0,6 в.п.
Зменшення інвестицій в основний капітал на 11,9%
спостерігається на підприємствах з надання комунальних та
індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту,
в основному за рахунок діяльності у сфері культури та спорту,
відпочинку та розваг, де обсяги інвестицій скоротились в два рази.
Інвестиційне забезпечення пріоритетних сфер діяльності
області за рахунок іноземних джерел. Оцінка видової структури
іноземного капіталу найбільш придатна для вивчення особливостей
перебігу інвестиційного процесу. Це визначає основні сфери
зацікавленості іноземних інвесторів, проаналізувати рівномірність
розподілу ПІІ у видовому розрізі, згідно пріоритетів, визначених
на регіональному рівні та вжити заходів з метою вирівнювання
інвестиційних інтересів територіальної громади та іноземних
інвесторів.
Інвестиційна активність є однією із найголовніших ознак
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успішного розвитку території. Структура ПІІ в економіку
Закарпатської області за видами економічної та промислової
діяльності за 2001-2011 рр. представлена у додатку Р. табл. Р1,
Р2. Для зручності аналізу ті ж показники перераховані у відносні
й подані у вигляді частки відповідних галузей у загальному
обсязі інвестицій за відповідні роки (Додатки табл.Р2, Р4.). Як
показують ці дані у всій сукупності ВЕД економіки однозначним
лідером за весь аналізований період є промисловість (частка
на рівні 80%). Причому варто відмітити, що обсяги прямих
іноземних інвестицій у 2001 р. у промисловості становили
66096,5 тис. дол. США (це найменше значення за аналізований
період), а вже у 2006р. цей показник зріс до 212848,8 тис.
дол. США, тобто в 3,2 рази. В 2011 році цей показник зріс
до 292851,0 тис. дол. США, тобто в 4,4 рази в порівнянні до
2001 року. Спостерігається стабільна тенденція до росту ПІІ в
промисловість, яка є її лідером в контексті інвестування. Про
це яскраво свідчить структура ПІІ, що розглянута в таб.2.4.:
2001 р. - 71,7%, 2002р. - 71,3%, 2003 р. - 75,4%, 2004 р.- 79,3%,
2005 р.- 81,4%, 2006 р. - 81,5%, 2007 р.- 82,1%, 2008 р. - 81,6%,
2009 р. - 82,5%, 2010 р. - 82,7%, винятком є лише 2011 р. де
спостерігалось падіння обсягів на 2,1 в.п. Така стрімка динаміка
в промисловості може свідчити про зростання інвестиційного
потенціалу регіону та посиленні зовнішньоекономічних зв’язків
з іноземними партнерами.
Найменші обсяги іноземних інвестицій спостерігалися в
сфері освіти - за весь аналізований період значення показника
тут не перевищувало 10 тис. дол. США. Досить стрімка
позитивна динаміка обсягів ПІІ спостерігалася в сфері
охорони здоров’я та соціальної допомоги, зокрема, у 2001 р.40 тис. дол. США, у 2003 р.- 128 тис. дол. США.(або 0,1%),
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у 2004 р.- 597,0 тис. дол. США (або 0,3%), у 2005 р. – 1167,0
тис. дол. США (або 0,5%), у 2006 р. – 2077 тис. дол. США
(0,8%), у 2007 р. – 3728 тис. дол. США (1,3%), у 2008 р. – 4953
тис. дол. США (1,4%), у 2009 р. показник зріс до 5360,0 тис.
дол. США (або 1,5%), тобто в 132 рази зріс по відношенню до
2001 року. Однак, в 2010 році у структурі ПІІ у сферу охорони
здоров’я склали лише 248 тис. дол. або 0,1%, тобто падіння
дорівнювало 1,4 в. п.
Досить стрімка позитивна динаміка обсягів ПІІ за 2001 2011 рр. спостерігається у сфері операцій з нерухомістю, здавання
під найм та послуги юридичним особам, сільського господарства,
мисливства та пов’язаних з ним послуг, колективних, громадських
та особистих послуг, транспорту та зв’язку, діяльності готелів і
ресторанів. Зокрема, у виді діяльності операції з нерухомістю
за ці роки обсяги ПІІ зросли в 134,6 разів, або на 18693,5 тис.
дол. США.; у сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних
з ними послугах зросли у 26,5 рази (1774,5 тис. дол. США.),
колективних, громадських та особистих послугах зросли у 13,1
рази (1362,6 тис. дол. США), транспорті та зв’язку у 11,3 рази або
на 22274,5 тис. дол. США, а в діяльності готелів та ресторанів у
4 рази або 6258,3 тис. дол. США.
Показовим є порівняння структури ПІІ в економіку області
за видами економічної діяльності, наприклад, у 2001р., 2006 р., та
2011 р. Так, у 2001 р. четверта частка інвестицій в економіку регіону
зосереджувалась у трьох ВЕД – у торгівлі – 19,1%, діяльності
готелів та ресторанів – 2,5% , транспорті та зв’язку – 2,4%, причому
їх частка суттєво перевищували всі інвестиції у машинобудування,
інші галузі промисловості, будівельну та фінансову сфери, разом
узяті (рис. 3.35 ).
У 2006 р. домінування трьох згаданих видів діяльності вже не

356

Частина 3

існує, оскільки частка торгівлі зменшилась на 13,0 в.п., до того ж
суттєво зростають інвестиції у машинобудування на 24,8 в.п. та
інші галузі промисловості – на 3,3 в.п., відповідно частка інших
видів діяльності залишається відносно незначною. (рис. 3.35)
У 2011 р. частка всіх перерахованих галузей у загальній
структурі інвестицій по області зменшилась через зростання
частки інших галузей і відносне збільшення диверсифікації
галузевої структури інвестицій. Так, частка інших галузей
промисловості у загальній структурі складає 19%, а разом із
машинобудуванням перевищує 50%. Також зросли інвестиції
у такий ВЕД, як операції з нерухомістю від 0,2% у 2001 р. до
5,2% у 2011р. (на 5 в.п. за весь аналізований період). Однак
якщо у торгівлі; ремонті автомобілів, побутових виробах
та предметах особистого вжитку, виробництві харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, обробленні деревини
та виробів з деревини крім меблів, та у легкій промисловості
був різкий спад (причому мова йде суто про зниження
відносних показників частки, а не про скорочення інвестицій),
натомість зросла частка фінансового сектору, сільського
господарства і будівництва. Водночас зросли інвестиції в інші
пріоритетні галузі, зокрема у машинобудування – на 25,6 в.п.,
у транспорт та зв’язок до 6,7% (відносний приріст становить
4,4 в.п.) (рис.3.31, 3.32.).
Як показують результати статистичних даних (додаток Р
таблиця Р1) серед усіх видів промислової діяльності найбільше
ПІІ вкладалися в переробну промисловість, зокрема, обсяги ПІІ
на початок 2001 р. склали 63062,4 тис. дол. США.
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Рис. 3.35 Динаміка структури прямих іноземних інвестицій в розрізі переробних видів діяльності Закарпаття (2001-2011 рр.)
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління в Закарпатській
області

У 2001 році обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій
у харчову промисловість та переробку сільськогосподарських
продуктів склав 21377 тис. дол. США, а у 2009 році зріс до 41324
тис. дол. США, тобто у 1,9 рази. Частка ПІІ цього виду економічної
діяльності суттєво зросла, зокрема у 2002р. вона досягла значення
у 20,6% (тобто збільшилася у порівнянні з 2001 р. на 0,7 в.п.), а у
2009 р. – зменшилася до 17,9%, що у 2,7 рази менше за показник
2002 року.
На основі наведених даних можемо відобразити діаграму
динаміки частки пріоритетних видів діяльності області в отриманні
ПІІ (рис. 3.36). Як показали результати аналізу (рис. 3.36.) у 2001
та 2002 роках частка ПІІ вибраних пріоритетних сферах діяльності
області складала 59,3%.
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Рис. 3.36. Динаміка частки іноземних інвестицій у пріоритетних сферах
діяльності Закарпаття за період 2001 – 2011 року станом на кінець року, (%)
Джерело: розраховано на основі даних Головного управління
в Закарпатській області

Серед пріоритетних видів діяльності, найбільша частку ПІІ у 2001
році припадала на харчову промисловість (19,9%) та виробництво
деревини і виробів із неї (18,5%); питома вага туризму, а саме готелів
та ресторанів склала 2,5% (що в абсолютному виразі становить 2,3
млн. дол. США). У 2002 році у порівнянні з 2001 роком питома вага
туристичної сфери збільшилась на 0,6 в.п., а абсолютні обсяги зросли
на 0,99 млн. дол. США (або у 1,4 рази). Частка ПІІ пріоритетних видів
діяльності у 2003 році збільшилася на 5,7 в.п., у 2004 р. зросла на
4,5 в.п., що відбулось за рахунок зростання машинобудування на 7,7
в.п.(що в абсолютному виразі приріст іноземного капіталу склав 19,4
млн. дол. США) та лісового комплексу на 0,8 в.п.(абсолютний приріст
іноземного капіталу склав 16,8 млн. дол. США). Найбільша частка
пріоритетних видів складала у 2006 р. – 72,5%, та у 2005 р. – 72,2%
та зросла на 2,7 в.п. у порівнянні з 2004 роком. Починаючи з 2007 р.
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частка пріоритетних видів зменшилась на 1,4 в.п., а починаючи з 2008
по 2011 рр. цей показник в середньому знаходиться на рівні 70,9%.
Порівнюючи періоди 2001-2005рр. та 2006-2011рр. слід сказати
про певні особливості:
• частка іноземних інвестицій у лісогосподарський комплекс є стабільною: за період з 2001 по 2005 рр. вона коливалась в межах від 28,7% до
25,6%, а якщо порівнювати період з 2006 по 2011 рр. то частка була на рівні
28,7% - 30,3%, що показує зростання на 1,6 в.п. (таблиця 3.5.2.)
• за показником ПІІ частка агропромислового комплексу за
період з 2001 по 2005 рр. коливалась від 23,8% до 16,6%, як бачимо
частка цього комплексу скоротилася на 7,2 в.п. за п’ять років, а за
період 2006 по 2011рр. частка АПК коливалась в межах від 16,2% по
12,1%, що скоротилась на 4,1 в.п. за аналізований період, що відбулося за рахунок скорочення харчової промисловості і с/г, ці сектори
не є привабливими для іноземного інвестора;
• машинобудування за період 2001 по 2011 рр. для іноземного
інвестора було інвестиційно привабливим і цьому сприяв спеціальний
режим інвестиційної діяльності, який діяв протягом 2001- 2005 рр. про
що переконливо свідчить зростання частки ПІІ у машинобудування з
4,3% (2001 р.) до 27,7% (2005 р.).
• туризм, а саме діяльність готелів ресторанів за показником
частки іноземних інвестицій за 2001 по 2011 рр. коливався на рівні
від 2,5% до 2,6% можна стверджувати, що для іноземного інвестора
ця галузь була не достатньо інвестиційно приваблива.
Як видно з даних таб.3.38 у пріоритетні сфери іноземним
інвестором було інвестовано протягом 10 років 253,6 млн. дол.
США, що складає частку 70% від всіх іноземних інвестицій області.
Найбільш інвестиційно привабливим була сфера лісового комплексу
вона отримала 109,7 млн. дол. США, а відповідно індекс приросту
іноземних інвестицій у цій сфері за 10 аналізованих років склав 4,14.
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Таблиця 3.38. Структура іноземних інвестицій у пріоритетних
сферах діяльності за 2001- 2011 рр. (на початок року,млн. дол. США)
Сфери діяльності
Пріоритетні
сфери
Агропромисловий
комплекс
Лісогосподарський
комплекс
Машинорбудування
Туризм (готелі
та ресторани)

Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
54,7

63,8

83,0 126,2 176,4 189,4 209,7 243,6 256,4 259,3 253,6

21,9

23,0

29,6

36,6

40,5

42,4

41,4

26,5

30,2

36,6

53,4

62,5

75,1

88,7 107,9 108,6 109,8 109,7

44,8

42,9

43,8

43,7

3,9

7,3

12,7

32,2

67,6

64,6

70,8

81,6

95,7

96,5

90,9

2,3

3,3

4,1

4,1

5,8

7,3

8,8

9,3

9,2

9,3

9,3

На другом місці за обсягом вкладених іноземних інвестицій
знаходиться машинобудування – 90,9 млн. дол. США, а індекс
приросту іноземних інвестицій за аналізований період часу склав
23,3. Третє місце за обсягом залучених ПІІ є агропромисловий
комплекс – 43,7 млн. дол. США, а відповідно індекс приросту
іноземних інвестицій у цій сфері за 10 аналізованих років склав 4,3.
Цікавим також є тенденція вкладення в регіон інвесторів країн
Європейського Союзу. Вони свій капітал спрямували в основному в
розвиток діяльності промислових підприємств області. Динаміка аналізу
ПІІ свідчить про те, що у промисловість в 2011 році залучено 169,8 млн.
дол. США або 74,3% їх загального обсягу, з них у добувну промисловість
– 0,8 млн.дол. США, переробну – 162,7 млн.дол. США, виробництва та
розподілення електроенергії, газу та води – 6,3 млн.дол. США.
Як видно з рис. 3.37 у структурі переробної промисловості
суттєві обсяги залучено у виробництво інших галузей промисловості
(включаючи виробництво меблів) – 49,3 млн. дол. США (75,6%), машин,
електричного, електронного, оптичного устаткування та транспортних
засобів – 44,2 млн. дол. США (або 47,3% у загальному обсязі інвестицій),
обробку деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів – 19,9
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млн. дол. США (або 60,7% у загальному обсязі інвестицій), текстильне
виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра; виробництво
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів - 19,4 млн. дол. США,
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 14,1 млн. дол. США
(або 38,8% у загальному обсязі інвестицій).
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Рис. 3.37 Прямі іноземні інвестиції у розрізі пріоритетних сфер діяльності
Закарпатської області станом на 31.12.2011 р. (млн. дол. США)
Джерело: розроблено автором на основі інформації Головного управління
статистики в Закарпатській області

Незначні обсяги прямих іноземних інвестицій з країн
ЄС припадають на сільське господарство, мисливство, лісове
господарство – 1,1% загального обсягу, діяльність готелів та
ресторанів – 1%. Найбільші обсяги приросту іноземного капіталу
за 2011 р. спостерігались на підприємствах транспорту та зв’язку
– 23,4 млн.дол. США або 10,2%, операцій з нерухомим майном,
орендою, інжинірингом та надання послуг підприємцям – 18,2 млн.
дол. США або 7,9%, торгівлі – 9,1 млн.дол. США або 4 %.
Недостатньо інвестуються в характерні для області туристичні
та будівельні послуги, для розширення і розвитку яких у регіоні
є високий природно-рекреаційний і курортний потенціал,
матеріально-технічна база та трудові ресурси.
Більш точну характеристику тенденцій розвитку економічних
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процесів дають відносні показники, а точніше темпи росту чи спаду
(додаток Р, табл. Р.7, Р.8., рис. 3.38.).
З даних рис. 3.38. видно, що темпи вкладення ПІІ у визначені
галузі промисловості Закарпаття нестабільні. Ця нестабільність
викликана високою чутливістю інвестицій до змін економічної чи
політичної кон’юнктури країни.
93,9

Надання комунальних та індивідуальних
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Рис.3.38 Динаміка щорічних темпів росту/спаду ПІІ в розрізі пріоритетних видів економічної діяльності Закарпаття (у % до попереднього року)

Як видно з рис. 3.38., найбільші темпи вкладання ПІІ у 2011
році спостерігались у сфері комунальних та індивідуальних послуг
– 209,5%, що на 116,7 в.п. більше ніж за відповідний період 2010
року. Також позитивний темп приросту спостерігався у діяльності
транспорті та зв’язку на рівні 133,9%, але найбільший темп приросту
був у 2002 році (215,4%, що на 81,4 в.п. більше у порівнянні до 2011
року). Найменші темпи спаду у 2011 році були відмічені в торгівлі
та будівництві – відповідно 95,5% і 97,7%.
Із всіх аналізованих промислових видів діяльності найбільші
темпи щорічного росту вкладень ПІІ спостерігалися у целюлозно-
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паперовій промисловості (2010 рік – 299,8%) та виробництві іншої
неметалевої мінеральної продукції, металургійному виробництві та
виробництві готових металевих виробів (2004 рік – 276,8%). Крім
того, високі щорічні темпи росту вкладень були у машинобудуванні
та металообробці – 252,6% (2004р.), 210,1% (2005 р.). Із всіх кривих
росту /спаду найбільш плавною була крива темпів росту ПІІ у інших
галузях промисловості (за весь аналізований період розрив між
найбільшим та найменшим значенням показника склав 58,8%).
Динаміка щорічних темпів росту/спаду обсягів ПІІ у легкій
промисловості показує, що найбільшими вони були у 2003р.
(128,6%), а найменшими у 2008р. (86,2%) останні два роки також
спостерігається спад у цьому виді діяльності відповідно 99,6% (у
2010р.) та 94,9% (у 2011р.) З даних додатку Р (табл.Р7,Р8) видно,
що протягом 2009-2011 рр. щорічні темпи росту вкладень у легкій
промисловості зменшувались, а у 2002 по 2008 роках зростали.
Темпи росту вкладення у галузі виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів зростали з 2003 по 2008 рік, а також
зростання спостерігалось у 2010р. (103,6%), а у 2009 році мало
місце падіння на 4,4 в.п., та у 2011р. на 0,6 в.п. Зміни у структурі
ПІІ по області, за весь аналізований період, відбулися за рахунок
суттєвого збільшення частки ПІІ у машинобудуванні.
Порівнюючи ці галузі між собою у окремих часових проміжках,
можна зробити висновок, що найбільша інвестиційна активність
спостерігалася у харчовій і деревообробній промисловості у період з
1996 по 1998 роки, а у машинобудуванні та металообробці – з 1999
по 2000р. Легка промисловість відзначилася стабільними темпами
спаду ПІІ починаючи з 1997р.
У 2001 році обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій у
машинобудівну промисловість склав 7259 тис. дол. США, а у 2009
році зріс до 96279 тис. дол. США, тобто у 13,3 рази. Так, у 2001
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році частка ПІІ цього виду діяльності, у загальному обсязі ПІІ по
Закарпаттю склала 6,8% (що в абсолютному виразі склало 7259
тис. дол. США.), а у 2002 році питома вага ПІІ цього виду зросла
на 3,2 в.п. (5479 тис. дол. США); у 2003 році – відповідно на 7,7
в.п., а у 2004 році – 10 в.п. Починаючи з 2003 по 2009 рр. питома
вага машинобудування по показнику ПІІ залишається стабільною і
складає 17,7%. У 2009 році абсолютний показник ПІІ цієї діяльності
зріс, однак щорічні темпи приросту зменшилися на 16,7 в.п.
Структурно-видова
характеристика
регіонального
інвестиційного розвитку економіки Закарпаття підтверджує
припущення, що головною метою інвестування на сучасному етапі
(чи принаймні донедавна) було використання українського ринку
для отримання швидкого прибутку. Про це свідчать стабільно високі,
на рівні 35% - 15 % частки харчової промисловості та торгівлі,
що, зокрема, у 2001 р. сягнули 19,3% - адже ці види діяльності,
не зв’язуючи коштів компанії, дозволяють отримувати прибутки
за рахунок швидкого обігу. Для порівняння: сумарна частка
«капіталоємних» галузей машинобудування впродовж 1995 - 2001
рр. не перевищує 10%, і лише починаючи з 2002 р. вона сягнула 10%
з подальшим відчутним щорічним ростом.
Припущення про орієнтацію на високі показники обігу та
швидкий прибуток шляхом використання споживчого ринку
підтверджується хоча б тим фактом, що сумарні інвестиції у
сільське господарство (найінертнішу і найменш перспективнішу
щодо швидкого прибутку) протягом 2011 р. надійшло лише 120,8
тис. дол. США тобто 0,7% від загального обсягу ПІІ, або ж менше
на 13,7 в.п. у порівнянні з харчовою промисловість. Отож, на фоні
порівняно значних інвестицій у харчовій промисловості загалом

Також зростання частки машинобудування, металургійного
виробництва та виробництва готових металевих виробів, транспорту
та зв’язку, інших галузей промисловості, хімічне виробництва – тобто
видів діяльності, що є стратегічними і достатньо перспективними
для економіки Закарпаття та України в цілому. В результаті
проведеного дослідження щодо факторів впливу на надходження
прямих іноземних інвестицій в економіку регіону та пріоритетних
видів діяльності вважаємо, що з метою розвитку інвестиційного
потенціалу регіону є доцільним: зменшення податкового
навантаження як на внутрішніх суб’єктів ринкового процесу,
стимулюючи продуктивність виробництва, так і на економічну
діяльність підприємств з іноземними інвестиціями; створення нових
та активізація і розширення діяльності вже існуючих організаційних
інститутів, які здійснюють інформаційну підтримку інвесторів;
розробка і впровадження програм пільгового кредитування та
пошук фінансово-кредитної платформи для забезпечення процесу
підтримки діяльності інвестованих бізнесових структур; створення
особливого режиму для інвестування в нерозвинені сектори
існуючого ринку, а також для інвестицій інноваційного порядку в
його стратегічно важливі сектори.
У рамках дослідження [175] проаналізувавши вплив іноземних
інвестицій на економіку регіону за функціонально-результативною
ознакою на основі відповідних соціальних, економічних та
фінансових показників, було визначено кількісно ефекти від
притоку іноземних інвестицій у регіон за період з 2001- по 2011
роки, отримано такі результати, а саме:
• питома вага зайнятих за вибраною сукупністю підприємств
у розрізі пріоритетних видів складала 14% (20073 осіб) у 2001 році,

наведений висновок про високий обіг та швидкий прибуток доволі
не заперечний.

а у 2011 році зросла до 25% (28749 осіб) (ріст склав 11 в.п.) у структурі всіх працюючих Закарпатської області, що складає четверту ча-
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стину. Це свідчить про позитивну тенденцію даного показника. За
10 років створено 8676 додаткових місць;
• зростання обсягів реалізованої продукції за вибраною сукупністю підприємств з іноземними інвестиціями у розрізі пріоритетних видів з 20% у 2001 році до 30,4% у 2011 році, що свідчить
про позитивну тенденцію даного показника. Про пріоритетність і
значимість саме визначених видів діяльності, свідчить і той факт,
що у структурі фінансового результату Закарпатської області частка
таких підприємств у 2011 році склала 70,2% ;
• затрати на 1 робоче місце за вибраною сукупністю підприємств зросли з 4,7 тис. дол. США (2001 р) до 10,7 тис. дол. США
(2011 р.), ріст таких витрат за 10 років збільшився у 2,3 рази;
• за цей період було створено 725 підприємств з іноземними
інвестиціями, приріст кількості таких підприємств склав 529 одиниць за весь період;
• продуктивність праці виробництва продукції за вибраною
сукупністю підприємств на 1 працівника склала 26,3 тис. грн. у 2001
році, а у 2011 році вже - 311,3 тис. грн., на одного працюючого, тобто ріст за аналізований період склав 285 тис. грн.
• інноваційна активність підприємств за вибраною сукупністю підприємств залишається низькою, про що свідчать статистичні
дані як в цілому по Україні, так і Закарпаттю.
Складовою оцінювання інвестиційного потенціалу є
оцінювання його фінансових і трудових ресурсів, матеріальних та
нематеріальних ресурсів.
Використовуючи систему реалізації позитивних напрямів
інвестиційного стимулювання, економіка України має можливість
наростити виробничий потенціал, збільшити обсяги ВВП, та
активно приймати участь у світовій економіці.
Стратегічне прогнозування є вихідним

пунктом

при
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обґрунтуванні довготривалої регіональної інвестиційної програми.
При цьому застосований метод прогнозування залучення іноземних
інвестицій в економіку Закарпатської області базується на здійсненні
експертних оцінок та якісного аналізу економічних явищ.
Прогнозування інвестиційного забезпечення пріоритетних
видів діяльності у Закарпатській області
Додатково до попередньо здійсненого і з метою остаточного
відбору показників для розробки моделей необхідного
інвестиційного забезпечення пріоритетних видів діяльності,
доцільно використати кореляційний аналіз щільності зв’язку між
валовим випуском продукції та відібраним коефіціентом ПІІ/
капітальними інвестиціями. Для достовірності кореляційного
аналізу важливою є перевірка гіпотези про існування зв’язку.
Статистичну оцінку гіпотези проводять шляхом порівняння
розрахункового значення коефіцієнта парної кореляції (R розрах)
із критичним (R критич).
R розрах. ≥ R критич.
Якщо ця нерівність виконується, то із певним ступенем
На сторінці 360 після четвертого абзацу ( закінчується словами «у нашому випадку складає 0,754»)
імовірності,
як правило, 95%, можна стверджувати, що між цими
треба додати таке:
факторами існує тісний зв’язок. Для кількості аналізованих періодів
і статистично допустимій похибці у 5%, критичний коефіцієнт
кореляції у нашому випадку складає 0,754.
критерій,розрахований
розрахованийзазаформулою
формулою(3.10).
(3.10).
FF––критерій,

�розрах �

�
�ад

�
�заг

, 				

(3.10)

(3.10)

де F розрах
– розрахункове
значення
критерію
Фішера;
– розрахункове
значення
критерію
Фішера;
де Fрозрах
– остаточна
дисперсія
дисперсія
адекватна;
ад
дисперсія
абоабо
дисперсія
адекватна;
S²ад –S²остаточна
S² – загальна дисперсія.
загальна дисперсія.
S²заг – заг
Якщо F розрах< F табличного – тоді модель адекватна.
Якщо Fрозрах< Fтабличного – тоді модель адекватна.
Для отримання прогнозних значень необхідних інвестицій по

На сторінці 326 після першого абзацу треба додати таке:
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окремому виду пріоритетної діяльності та виявлення тенденцій у
їх розвитку доцільно застосовувати кореляційних аналіз, тобто
визначити щільність кореляційного зв’язку між валовим випуском
продукції по окремо взятому виду діяльності. Тіснота зв’язків між
цими показниками представлено у табл.3.4.
Кореляційний аналіз вказав на високу щільність зв’язку між
валовим випуску у сільське господарство, мисливство та пов’язанні
з ним послуги та обсягами вкладених ПІІ у цьому виді (0,96),
тобто нарощення/вкладення прямих іноземних інвестицій у цьому
виді призводить до збільшення/ забезпечення валового випуску у
сільському господарстві.
Таблиця 3.39 Щільність кореляційного зв’язку між параметрами
валовим випуском та прями іноземними інвестиціями/ капітальними
інвестиціями по пріоритетним видам діяльності у Закарпатській
області, 2001-2010 роки
Корелюючі показники
Валовий випуску сільському
господарстві, мисливстві та
пов’язані з ним послуги

Щільність
кореляції

обсяг прямих іноземних інвестицій
усільське господарство, мисливство
та пов’язані з ним послуги

0,96

Валовий випуск у виробництві обсяг прямих іноземних інвестицій
харчових продуктів, напоїв та виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
тютюнових виробів

0,70

Валовий випуск в обробленні обсяг прямих іноземних інвестицій
оброблення деревини та
деревини та виробництві
виробництво виробів з деревини,
виробів з деревини, крім
крім меблів
меблів

0,85

Валовий випуск у
машинобудуванні

обсяг прямих іноземних інвестицій
машинобудування

0,74

Валовий випуск
Готелі та ресторани

обсяг прямих іноземних інвестицій
готелі та ресторани
обсяг прямих іноземних інвестицій

0,97
- 0,45

інвестиції в основний капітал

0,50

Валовий випуск
лісове господарство та
пов’язані з ним послуги
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Результати кореляції (табл.3.39) показали, що з валовим
випуском (як результуючий чинник) корелюють показники прямих
іноземних інвестиції, у таких видах як сільське господарство,
мисливство та пов’язані з ним послуги (0,96), готелі та ресторани
(0,97), оброблення деревини та виробництво виробів з деревини,
крім меблів (0,85), машинобудування (0,74), виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (0,70). Валовий випуск у
лісовому господарстві та пов’язані з ним послуги слабо корелює з
обсягом інвестицій в основний капітал.
За результатами кореляційного аналізу було побудовано регресійні
однофакторні моделі за пріоритетними видами діяльності. Так у сільське
господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги та для того, щоб
спрогнозувати, яке визначальне значення впливає на забезпечення
валового випуску у сільському господарстві, мисливстві та пов’язаними
з ним послугами і як можна ним управляти, побудовано регресійну
функцію:
		
y=1391,57+131,8Х1 		
(3.11)
де, у – валовий випуск у сільському господарстві, мисливстві
та пов’язанні з ним послуги
Х1 – прямі іноземні інвестиції у сільському господарстві,
мисливстві та пов’язанні з ним послуги
Коефіцієнт множинної детермінації за даним рівнянням складає
0,938 (при нормативно критичному 0,930 тобто досліджена дія фактора
визначають 93,8% валового випуску продукції, а решту 6,2% визначають
інші фактори. За критерієм Фішера F складає 3,99 при нормативному 6,94,
тобто Fp менше Fт, тобто модель адекватна. Таким чином, прогнозування
результатів надходження прямих іноземних інвестицій у відповідності до з
прогнозованого валового випуску за визначеним фактором є достовірними.
Результати регресійного аналізу за прогнозованим показником
валового випуску у галузі сільського господарства, мисливстві та
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пов’язаними з ним послуги у Закарпатській області на період 10
років представлені у таблиці 3.40
Важливим у даному прогнозуванні є те, що ця функція дала
можливість прогнозувати при різних сценаріях необхідну кількість
інвестицій по окремому пріоритетному виду діяльності.
Таблиця 3.40 Необхідний обсяг прямих іноземних інвестицій
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції у
сільському господарств, мисливстві та пов’язані з ним послуги
у Закарпатській області на період 10 років (млн.грн.)
Опукла
трендова
функція

Регресія за
лінійними
параметрами

Регресія за
параметрами
опуклої функції

Результуюча
функція

1

16,064

14,464

17,812

16,103

2
3
4
5
6
7
8
9
10

17,995
20,028
22,180
24,472
26,925
29,564
32,413
35,503
38,864

15,895
17,327
18,759
20,191
21,622
23,054
24,486
25,918
27,350

22,118
27,643
34,818
44,238
56,727
73,425
95,911
126,368
167,821

18,437
21,144
24,362
28,281
33,159
39,351
47,345
57,812
71,674

Роки

У пріоритетному виді діяльності виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів та для того, щоб
спрогнозувати, яке визначальне значення впливає на забезпечення
валового випуску у галузі виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів і як можна ним управляти, побудовано
регресійну функції їх залежностей (формула 3.12).
У =113,3+3,37Х1 (3.12)
де, у – валовий випуск пріоритетному виді діяльності
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Х1 – прямі іноземні інвестиції у виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів
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Коефіцієнт множинної детермінації R2 дорівнює 0,699, що
свідчить про 69,9% врахованих в моделі факторів, 30% інші
фактори, що на них діють. За критерієм Фішера F складає 0,024 при
нормативному 6,94, тобто Fp менше Fт, тобто модель адекватна, тому
прогнозовані результати надходження прямих іноземних інвестицій
за дослідженим фактором є достовірними.
Результати регресійного аналізу за прогнозованим показником
валового випуску у галузі виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюну у Закарпатській області на період 10 років представлені
у таблиці 3.41.
Таблиця 3.41 Необхідний обсяг прямих іноземних інвестицій
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
у Закарпатській області на період 10 років (млн.грн.)
Роки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регресія за
Регресія за параОпукла трендолінійними пара- метрами опуклої
ва функція
метрами
функції
11,76894
373,3482
353,7724
338,7172
192,1095
189,1368
345,9471
195,4089
191,754
351,714
198,7084
194,6165
356,6263
202,0078
197,8711
361,3826
205,3072
201,699
366,7869
208,6066
206,3236
373,7642
211,906
212,0202
383,3812
215,2054
219,1295
396,8672
218,5049
228,0723

Результуюча
функція
323,1196
183,9657
184,4466
184,7739
185,0364
185,3374
185,7968
186,5548
187,7752
189,6497

У пріоритетному виді діяльності оброблення деревини та
виробів з деревини, крім меблів для того, щоб спрогнозувати, яке
визначальне значення впливає на забезпечення валового випуску
у цьому виді діяльності і як можна ним управляти, побудовано
регресійну функції їх залежностей.
Y=223,1+0,66Х1 			
(3.13)
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де, у – валовий випуск у обробленні деревини та виробів з
деревини крім меблів
Х1 – обсяг прямих іноземних інвестиції у обробленні
деревини та виробів з деревини крім меблів
Коефіцієнт множинної детермінації за даним рівнянням
складає 0,852 (при нормативно критичному 0,69 тобто досліджена
дія фактора визначають 85,2% валового випуску продукції, а решту
14,8% визначають інші фактори. За критерієм Фішера F складає
0,002 при нормативному 6,94, тобто Fp менше Fт, тобто модель
адекватна. Таким чином, прогнозування результатів надходження
прямих іноземних інвестицій у відповідності до прогнозованого
валового випуску за визначеним фактором є достовірними.
Результати регресійного аналізу за прогнозованим показником
валового випуску у галузі оброблення деревини, крім меблів у
Закарпатській області на період 10 років представлені у таблиці 3.42
Таблиця 3.42 Необхідний обсяг прямих іноземних інвестицій
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції
оброблення деревини та виробів з деревини, крім меблів у
Закарпатській області на період 10 років (млн.грн.)
Роки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регресія за
Регресія за параОпукла трендолінійними пара- метрами опуклої
ва функція
метрами
функції
486,3801
503,1173
473,8705
537,4134
553,3262
522,8362
590,4512
603,5351
574,0647
645,7514
653,744
627,9392
703,5792
703,9528
684,8771
764,2113
754,1617
745,3414
827,9401
804,3706
809,8512
895,0767
854,5795
878,9939
965,9545
904,7884
953,4373
1040,932
954,9972
1033,944

Результуюча
функція
487,4652
538,6956
591,9306
647,428
705,4532
766,2824
830,2085
897,5423
968,6173
1043,792

У пріоритетному виді діяльності машинобудуванні для
того, щоб спрогнозувати, яке визначальне значення впливає на
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забезпечення валового випуску у даному виді діяльності і як можна
ним управляти, побудовано регресійну функції їх залежностей
(формула 3.14).
		
Y= 640,5+5,9Х1
(3.14)
де, у – валовий випуск у машинобудуванні
Х1 – обсяг прямих іноземних інвестиції у машинобудуванні
Коефіцієнт множинної детермінації за даним рівнянням
складає 0,739 (при нормативно критичному 0,489 тобто досліджена
дія фактора визначають 73,9 % валового випуску продукції, а решту
26,1% визначають інші фактори. За критерієм Фішера F складає 0,05
при нормативному 6,94, тобто Fp менше Fт, тобто модель адекватна.
Таким чином, прогнозування результатів надходження прямих
іноземних інвестицій у відповідності до прогнозованого валового
випуску за визначеним фактором є достовірними
Результати регресійного аналізу за прогнозованим показником
валового випуску у машинобудуванні у Закарпатській області на
період 10 років представлені у таблиці 3.43
Таблиця 3.43 Необхідний обсяг прямих іноземних інвестицій
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції у
машинобудуванні у Закарпатській області на період 10 років (млн.
грн.)
Роки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регресія за
Регресія за параОпукла трендолінійними пара- метрами опуклої
ва функція
метрами
функції
1042,719
874,0993
877,1114
1204,757
972,6336
968,6851
1374,31
1071,168
1058,694
1551,272
1169,702
1147,123
1735,548
1268,237
1233,953
1927,049
1366,771
1319,16
2125,692
1465,305
1402,72
2331,402
1563,84
1484,606
2544,106
1662,374
1564,793
2763,736
1760,908
1643,253

Результуюча
функція
1014,945
1168,597
1329,456
1497,467
1672,573
1854,717
2043,849
2239,912
2442,856
2652,631
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У пріоритетному виді діяльності готелі та ресторани для
того, щоб спрогнозувати, яке визначальне значення впливає на
забезпечення валового випуску по даному виду і як можна ним
управляти, побудовано регресійну функції їх залежностей (формула
3.15).
У= 4,6Х1-30,9 (3.15)
де, у – валовий випуск готелів та ресторанів
Х1 – обсяг прямих іноземних інвестиції у готелі та ресторани
Коефіцієнт множинної детермінації за даним рівнянням
складає 0,977 (при нормативно критичному 0,949, тобто досліджена
дія фактора визначають 97,7 % валового випуску продукції, а решту
2,3% визначають інші фактори. За критерієм Фішера F складає 1,15
при нормативному 6,94, тобто Fp менше Fт, тобто модель адекватна.
Таким чином, прогнозування результатів надходження прямих
іноземних інвестицій у відповідності до з прогнозованого валового
випуску за визначеним фактором є достовірними.

Аналіз пріоритетного виду діяльності лісового господарства та
пов’язаних з ним послуг показав, що вплив прямих іноземних інвестицій
на валовий випуск прямо пропорційно впливає на його збільшення.
Про корелювавши валовий випуск та інвестиції в основний капітал ми
прийшли до висновку, що збільшення цього показника призводить до
збільшення валового випуску по даному виду діяльності. Регресійна
модель у лісовому господарстві набула такого вигляду.
		
У= 100,7+7,21Х1
(3.16.)
де, у – валовий випуск лісового господарства
Х1 – обсяг інвестицій в основний капітал у лісовому
господарстві
За критерієм Фішера F складає 1,15 при нормативному
6,94, тобто Fp менше Fт, тобто модель адекватна. Таким чином,
прогнозування результатів необхідного вкладання обсягу інвестицій
в основний капітал у відповідності до прогнозованого валового
випуску за визначеним фактором є достовірним.

Таблиця 3.44 Необхідний обсяг прямих іноземних інвестицій
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції робіт
та послуг у готелі та ресторани у Закарпатській області на період
10 років (млн.грн.)

Таблиця 3.45 Необхідний обсяг інвестицій в основний капітал
для забезпечення прогнозованого валового випуску продукції робіт
та послуг у лісове господарство у Закарпатській області на період
10 років (млн. грн.)

Роки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регресія за
Регресія за параОпукла трендолінійними пара- метрами опуклої
ва функція
метрами
функції
107,3351
85,28196
90,32815
129,9574
93,3887
101,8953
157,0072
101,4954
114,3
189,5576
109,6024
127,6358
229,02
117,7091
142,0136
277,2504
125,8159
157,5636
336,6887
133,9228
174,439
410,5439
142,0296
192,8185
503,0352
150,1363
212,9102
619,7113
158,243
234,9537

Результуюча
функція

Роки

106,6025
128,7414
155,1601
186,8962
225,3139
272,2072
329,935
401,5989
491,278
604,3354

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Регресія за
Регресія за параОпукла трендолінійними пара- метрами опуклої
ва функція
метрами
функції
34,03443
29,58398
33,56351
42,69849
33,83965
40,12943
53,0232
38,09531
47,08746
65,40785
42,35098
54,43584
80,35322
46,60665
62,17254
98,48815
50,86231
70,29523
120,6028
55,11798
78,80125
147,6906
59,37365
87,68756
181,0005
63,62931
96,95064
222,1037
67,88498
106,4283

Результуюча
функція
34,03442
42,69849
53,0232
65,40785
80,35322
98,48816
120,6028
147,6906
181,0006
222,1037
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Як видно з таблиці 3.45 для того, щоб забезпечити у лісовому
господарстві валовий випуск необхідно у перший рік вкласти за
даними опуклої трендової функції 34,03 млн. грн. інвестицій в
основний капітал, а за 10 років він повинен досягти 222,10 млн. грн.,
тобто збільшиться в абсолютному прирості на 188,1 млн. грн., або
у 6,95 раз, що забезпечить області валовий випуск на рівні 1702,06
млн. грн., але це все можливо при вкладанні інвестицій в основний
капітал в середньому щороку на рівні 22,2 млн. грн.
Динаміку залучення іноземних інвестицій протягом 2012-2021
років визначатиме фактор ефективного поєднання соціальної та
інноваційно-інвестиційної політики, що у свою чергу спричинить
отримання таких прогнозних показників (табл. 3.46).
Таблиця 3.46. Прогноз іноземних інвестицій у пріоритетних
сферах діяльності за 2012- 2021 рр. (на початок року, млн. дол.
США)
Роки
Сфери діяльності

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Пріоритет298,49 351,33 413,53 486,74 572,91 674,33 793,70 934,21 1099,60 1294,26
ні сфери
Агропромисловий 47,03 50,61 54,46 58,60 63,05 67,84
комплекс

73,00

78,55

84,52

90,94

Лісогосподарський 127,25 147,58 171,16 198,51 230,22 267,01 309,67 359,14 416,52 483,06
комплекс
Машинор132,26 192,43 279,97 407,34 592,65 862,27 1254,55 1825,28 2655,67 3863,83
будування
Туризм
(готелі та 10,75 12,48 14,48 16,81 19,51 22,65
ресторани)

26,30

30,52

35,43

41,13
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Прогнозованими стримуючими факторами (факторами ризику) є:
• низька інвестиційна привабливість, незадовільний стан
щодо захисту прав власності та інтелектуальних прав, а також надмірна зарегульованістю бізнес-середовища;
• певне уповільнення динаміки залучення інвестиційних ресурсів може відбутися в 2012 році за рахунок світової фінансово-економічної кризи.
За результатами дослідження отримано такі результати:
На залучення інвестицій в промислові підприємства краю
сприятливо впливає розвиток кооперації у сфері машинобудівної
галузі з виробниками таких відомих фірмам, як: «Фольксвагенгруп», «W.E.T. Automotiv System», «Флекстронікс», «Nokia», «HP»,
«Philips», «Alcatel», «Опель», «Вольво», «Рено», «Форд», «Фіат «та
інші.
При цьому зменшується частка менш перспективних, з огляду
на залежність від імпорту сировини легка промисловість, а також
орієнтованих на швидкий прибуток та експансію українського
споживача ринку харчової промисловості і торгівлі.
Таким чином, аналіз структурно-видової характеристики
ПІІ в економіку Закарпаття дозволяє зробити висновок: хоч
структура цих інвестицій поки що недосконала і відповідає скоріше
інтересам отримання іноземними інвесторами швидкого прибутку,
аніж стратегічним інтересам регіону, однак у структурі прямих
інвестицій спостерігається доволі позитивні тенденції, що свідчить
на користь можливості певного узгодження інтересів інвесторів та
регіональної економіки.
Протягом 1997-2004 років спостерігалася значна активність
іноземних інвесторів у харчовій промисловості та деревообробній
галузі, але протягом аналізованого періоду з 2001 по 2011 рр.
втратила свої позиції на 20,3 в.п. харчова промисловість та 10,4
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в.п. оброблення деревини та виробів з деревини крім меблів.
Легка промисловість протягом аналізованого періоду втратила
свої позиції як інвестиційно приваблива галузь, оскільки її часка у
регіональному показнику сукупних ПІІ до кінця 2001 року склала
всього 15,7%, а у 2011 р. лише 8,2%. Основними причинами, на
нашу думку є: проблеми з менеджментом та нестача кваліфікованих
робітників; високий рівень оподаткування витрат на заробітну
плату та недосконалість податкового законодавства; наповненість
українських ринків неякісними товарами з Китаю, Туреччини, що
формує нестабільність ринків та неефективність системи збуту
продукції.
У 2001-2009 роках стрімкими темпами нарощення іноземних
інвестицій характеризувалися два види промислової діяльності:
деревообробка та машинобудування. Зокрема частка останньої
галузі зросла до кінця 2009 року до 27% загально регіонального
показника ПІІ, що свідчить про перспективність цієї галузі.
Інвестиційні тенденції у 1995-2011 роках в розрізі видів
промислової діяльності свідчать про необхідність зміни пріоритетів
регулювання інвестиційних процесів в бік стимулювання
іноземного інвестування у науково містких галузях з екологічно
чистими та інноваційними технологіями, тобто легкій та харчовій
промисловості та сільському господарсті.
Дієвість інвестиційного процесу як на мезо-, так і
на макрорівні визначається ефективністю використання
інвестиційних ресурсів. У цьому випадку вирішальне значення
мають результати господарської діяльності пріоритетних галузей
економіки, їх технічний рівень, організація виробництва, розвиток
підприємницької активності, здатність до освоєння інновацій, які
суттєво впливають на інвестиційний цикл, окупність та віддачу
інвестиційних ресурсів.
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Для іноземного інвестора найбільш привабливими все
ж залишаються галузі торгівлі, харчової промисловості та
машинобудування, транспорту і зв’язку, операції з нерухомістю,
здавання під найм.
Як бачимо, структурно-видова характеристика іноземних
інвестицій показує, що зростання відбувається в секторах з найбільш
швидким обігом капіталу.
Зважаючи на тенденції інвестиційної діяльності у видах
діяльності можна визначити наступні перспективні напрямки
стимулювання ПІІ в економіку Закарпатської області:
• Запровадження ефективної співпраці регіональних органів управління з іноземними інвесторами. Щоб така співпраця була
ефективною, повинна відбутися якісна зміна ролі регіональних та
місцевих органів влади в інвестиційному процесі. Вона полягає сьогодні у докорінному переході від бюрократичного адміністрування
до обслуговування інвестиційного процесу, тобто цілеспрямоване
формування та покращення інвестиційного клімату регіону.
• Прийняття комплексної програми регіонального розвитку, яка забезпечить індивідуалізований (селективний) підхід до інвесторів та одночасно надасть рівні можливості іноземним та національним власникам фінансового капіталу, які зацікавлені у його
вигідному вкладанні та примноженні. Селективний підхід означає
те, що система пільг та стимулів стосується лише інвестицій у пріоритетні галузі та перспективні інвестиційні проекти регіону.
• Розробка реальної системи заходів, спрямованих на побудову економічного механізму залучення іноземних інвестицій в
регіон.
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3.6 Розвиток окремих пріоритетних видів діяльності
в Закарпатській області
3.6.1 Агропромисловий комплекс*
Сільське господарство
Сільське господарство займає одне з провідних місць в економіці
області за критерієм валової доданої вартості (у 2010 р. у ньому створено більше 13,4% РДВ, [138]), проте характерною особливістю сільськогосподарського виробництва області є низька землезабезпеченість.
Для Закарпаття характерні такі особливості агропромислової
діяльності. Зокрема, це:
– домінування сільського населення у загальній чисельності
населення області, яке становить 63% при 32 % по Україні;
– трансформування земель до приватного сектора внаслідок
проведених реформ, внаслідок чого площі землекористування цієї
категорії виробників зросли у декілька разів і на початок 2011 року
за ними закріплено 87 відсотків сільгоспугідь та 82 відсотки ріллі з порівняно меншою часткою сільгосппідприємств (13 відсотків
сільськогосподарських угідь (у тому числі 34,0 тис. га ріллі) або 18
відсотків загальної площі),
– обмеженість земель сільськогосподарського призначення,
область залишається найменш забезпеченою земельними ресурсами
сільськогосподарського призначення і в розрахунку на одного жителя припадає 0,36 га сільгоспугідь, у тому числі ріллі 0,16 га. За умови малоземелля (1,1% площ сільгосппризначення держави) ефективність використання земель в області значно вища у порівнянні
з іншими регіонами. Щільність умовного поголів’я та виробництво
основних видів сільськогосподарської продукції на 100 гектарів від*

на основі матеріалів проекту ЄС HUSKROUA/0901/034 від 14.07.2010.
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повідної площі у 1,5 рази перевищує показники інших областей,
– висока питома вага меліорованих земель сільськогосподарського призначення (41% загальної площі сільгоспугідь). Їх інженерна інфраструктура потребує реконструкції, ремонту з метою
захисту посівів від підтоплень, загибелі та запобігання отримання
збитків сільськогосподарськими товаровиробниками,
– використання плодоягідних та виноградних насаджень переважно з понаднормативним строком промислової експлуатації,
що спричинює необхідність рекультивації земель з додатковими витратами,
– у цілому, недосконала система виробництва, заготівлі та
збуту сільськогосподарської продукції, з низьким рівнем інновацій,
недостатній рівень технологічного і технічного забезпечення сільськогосподарських та переробних підприємств,
– відсутність спеціалізованих господарств з виробництва
овочевої продукції, зокрема в приміських зонах області, необхідної кількості овоче-, картопле-, фруктосховищ та складських приміщень для довгострокового зберігання готової продукції, сучасних
зерносховищ.
За природними, економічними умовами ведення сільськогосподарського виробництва область поділяється на підзони:
(1) низинну, де розміщено 46,5% земель сільгосппризначення і
яка охоплює Берегівський, Виноградівський, Мукачівський, Іршавський, Ужгородський райони. У низинній зоні вирощується зерно,
надранні та пізні овочі, є унікальні умови для розвитку виноградарства і садівництва, розвивається м’ясо-молочне скотарство, свинарство. Специфікою Закарпаття є вирощування городини приватними
господарствами і фермерами, особливо поширене у населених пунктах Іршавщини, Виноградівщини і Берегівщини, і (2) передгірську
– 26,5% земель сільгосппризначення і (3) гірську – 27,0%, які вклю-

382

Частина 3

чають Великоберезнянський, Воловецький, Міжгірський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Перечинський, Міжгірський, Хустський райони. Передгірські та гірські райони спеціалізуються на
картоплярстві, садівництві та кормовиробництві, м’ясо-молочному
скотарстві, розвитку вівчарства.
Головними видами сільськогосподарської продукції Закарпатської області є картопля, овочі, фрукти, ягоди, виноград, у виробництві яких регіон є самодостатнім. Закарпаття – один з регіонів, що
володіє унікальними умовами для розвитку садівництва та виноградарства, можливостями виробництва високоякісної продукції виноробства. Вина та коньяки Закарпаття увійшли в каталоги кращих
вин і коньяків держави, неодноразово отримували золоті медалі на
міжнародних виставках-ярмарках.
Серед галузей тваринництва провідними є м`ясне скотарство,
свинарство, вівчарство, птахівництво та бджільництво.
Діяльність в агропромисловому комплексі спрямована на розвиток великотоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції шляхом будівництва нових тваринницьких ферм
та комплексів, заводів з виробництва комбікормів та відтворення і
раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів.
Агропромисловий комплекс області формують:
- суб’єкти сільськогосподарського виробництва, зокрема 1807
сільськогосподарських підприємств, з них великотоварних понад
100, фермерських господарств 1582, особистих селянських господарств біля 300 тисяч;
- підприємства харчової і переробної промисловості, зокрема
16 борошномельних підприємств, близько 200 хлібопекарських підприємств, 5 молокопереробних підприємств, 41 підприємство із забою, переробки та виробництва м’яса і м’ясопродуктів, 7 виноробних
підприємств, 1 коньячний завод, 6 консервних заводів, 16 підприємств
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з виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв, підприємство з виробництва дитячого харчування та кондитерська фабрика;
- підприємства та організації інфраструктури аграрного сектору
представлені 13 сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, 218 пунктами із заготівлі сільськогосподарської продукції,
2 підприємствами агросервісного та агрохімічного обслуговування,
іншими обслуговуючими структурами.
Закарпаття відоме своїми ініціативами у сфері агропромислового розвитку. Зараз в області діють такі основні програми, спрямовані на підтримку агропромислової діяльності:
(1) Програма підтримки підприємств агропромислового комплексу області на 2009-2013 роки. Область була першою і єдиною
областю в Україні, яка в межах затвердженої регіональної Програми підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм часткового здешевлення залучених кредитів відшкодовує
залишок відсоткових ставок, які залишались після відшкодування
із Державного бюджету. Зазначена підтримка зменшила фінансове
навантаження на сільгоспвиробників, а частково вивільнені кошти
спрямовуються на пріоритетні цілі підприємств галузі,
(2) Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки,
(3) Програма охорони і підвищення родючості ґрунтів на 20052015 роки.,
(4) Цільова програма „Власний дім” на 2012-2015 роки, яка в
межах соціального напряму має можливість фінансувати невеликі
підприємницькі інноваційні проекти в сільській місцевості.
Також розроблена, але поки що не діє Програма розвитку та
підтримки галузі рослинництва на 2012-2015 роки.
Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції за
2009-2011 роки
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Системоутворюючою галуззю аграрного сектору є галузь рослинництва, рівень розвитку якої визначає ефективність використання земель сільськогосподарського призначення, забезпечення населення продовольством, кормами тваринництво, сировиною харчову
промисловість. Питома вага обсягів виробництва рослинницької
продукції коливається у межах 50-52% всієї валової продукції сільського господарства області.
Динаміка виробництва продукції рослинництва в Закарпатській
області за 2009-2011рр. представлена у табл.3.47. Із загального обсягу
виробництва овочів 262,5 тис. тонн у 2011 році, питома вага валового
збору у Берегівському районі - 19,7 відсотка, Виноградівському - 24,8
відсотка, Іршавському - 18,6 відсотка, Мукачівському - 11,7 відсотка, Ужгородському - 10,1 відсотка. Товарний сектор по виробництву
овочів зосереджений у Берегівському, Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Ужгородському та Хустському районах.
Обсяги виробництва фруктів у 2011 році становили 97,9 тис. тонн,
у тому числі в Тячівському - 31,1 тис. тонн або 31,8%, Берегівському
–8,5 тис. тонн (8,7%), Іршавському – 12,5 тис. тонн (12,8%), Мукачівському – 9,8 тис. тонн (10,0%), Ужгородському – 4,8 тис. тонн (5%).
Табл. 3.47 Динаміка виробництва продукції рослинництва у
Закарпатській області, 2009-2011 рр.
Зернові і зернобобові культури, всього
у т.ч. пшениця
кукурудза на зерно
Соняшник на зерно
Картопля
Овочі – всього
у т.ч. капуста
огірки
помідори
Плоди та ягоди
Виноград

Джерело: [138]

2009 р.
301,7
93,9
177,0
2,2
611,0
244,2
75,2
38,2
45,4
90,0
18,9

Валовий збір, тис. тонн
2010 р.
255,8
56,4
175,7
2,3
500,8
246,0
71,5
38,5
44,7
97,2
20,3

2011 р.
321,8
100,9
198,0
4,4
590,1
262,5
109,4
30,0
36,0
97,9
20,8
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Інфраструктура аграрного ринку та її розвиток
Наявна в області інфраструктура зберігання основних видів
сільськогосподарської продукції на сьогодні дозволяє виконувати
головні функції підтримки стабільності на споживчому ринку, його
насиченість, позитивного впливу на цінову ситуацію, але потребує
подальшого удосконалення.
Інфраструктура зберігання сільськогосподарської продукції
нараховує 9 сховищ ємністю 16,6 тис. тонн. Розрахункова
першочергова потреба у додатковому будівництві, реконструкції
об’єктів інфраструктури із зберігання сільськогосподарської
продукції становить 7 одиниць місткістю 15,6 тис. тонн, у тому числі:
- 4 картоплесховища місткістю 7,0 тис. тонн,
- 2 овочесховища місткістю 5,9 тис. тонн,
- 1 фруктосховище місткістю 2,7 тис. тонн.
Планом першочергових заходів з розвитку виробництва
картоплі та овочів, затвердженим розпорядженням голови ОДА, до
райдержадміністрацій доведено завдання щодо розбудови мережі
оптових ринків сільгосппродукції, створення умов та спрощення
доступу сільгоспвиробників до місць реалізації.
Потужності із зберігання картоплі мають три підприємства,
загальною місткістю 9,0 тис. тонн. Протягом 2012-2014 років
планується будівництво 4 картоплесховищ ємністю 7,0 тис. тонн.
Наявні в області сховища забезпечують зберігання овочевої
продукції в обсязі 2,4 тис. тонн. Протягом 2012-2014 років
планується будівництво 2 овочесховищ місткістю 5,9 тис. тонн.
Наявна інфраструктура зберігання фруктів нараховує 4
сховища ємністю 3,5 тис. тонн, у тому числі у 2011 році введено в
дію одне фруктосховище місткістю 0,5 тис. тонн. У 2012-2014 роках
планується будівництво одного фруктосховища, що забезпечить
зберігання додатково 2,7 тис. тонн фруктів.
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Вирощування овочів закритого ґрунту в області проводиться на
площі 85,3 га. Діє один тепличний комплекс, який вирощує овочі
закритого ґрунту на площі 6 га. У 2011 році проведено реконструкцію
даного тепличного комплексу.
Впроваджено проект ТОВ „Західний Рітейл” - у сфері закупівлі,
сортування, калібрування та фасування овочів та ягід з подальшою
реалізацією на території Центральної, Західної України, Польщі,
Білорусії, Словаччини та Швеції.
Сформована
система
зберігання
зернових
ресурсів
характеризується особливостями, що полягають у наявності
потужностей та зберіганні зерна безпосередньо у виробників
та переробних підприємств. Загальна місткість основних
хлібоприймальних підприємств області складає понад 255 тис.
тонн, з яких потужності із зберігання 152,0 тис. тонн законсервовані
через відсутність потреби у використанні.
Сертифікація зернових складів проведена учасниками програми
зберігання об’єктів державного цінового регулювання і наявні
потужності сертифікованих складів (довідково: місткість 23,8 тис.
тонн) дозволяють у повній мірі надавати послуги із зберігання та
перероблення зерна державного інтервенційного фонду. Загалом
область забезпечена потужностями із зберігання та переробки зерна
у достатньому обсязі.
Переробка продукції рослинництва
Перероблення та консервування фруктів і овочів –
одна з найважливіших підгалузей харчової та переробної
промисловості області. Промислову переробку овочів та фруктів
у минулому році здійснювали 6 підприємств. За 2011 рік ними
вироблено соків фруктових, овочевих, нектарів 15602 тонни,

оцту або оцтової кислоти. Загалом реалізовано продукції на
суму 215,0 млн. гривень.
На сьогодні кількість підприємств із переробки овочів та фруктів
є достатньою виходячи з можливої пропозиції сировини та попиту
на готову продукцію. Формування потенційного попиту, у т.ч. на
зовнішніх ринках, дозволить створити додаткові підприємства та
робочі місця у цій сфері діяльності.
Разом з тим, область потребує більше сучасних підходів
до формування зв’язків між виробниками сільгосппродукції
та переробними підприємствами. Зокрема, у 2010 р.
сільськогосподарськими
підприємствами
було
реалізовано
переробним підприємствам та організаціям споживчої кооперації
всього 1,2% зернових (для порівняння: 6,7% було реалізовано на
ринку, населенню в рахунок оплати та пайовикам – 10,8%, решту –
іншими каналами) та 1,7% олійних культур (для порівняння: 98,3%
– іншими каналами), 4% картоплі (для порівняння: 96% – іншими
каналами), 0% овочів (для порівняння: 8% було реалізовано на
ринку, населенню в рахунок оплати та пайовикам – 0,2%, решту –
іншими каналами), 32,7% плодів та ягід (для порівняння: 0,5 було
реалізовано на ринку, населенню в рахунок оплати та пайовикам
– 1%, решту – іншими каналами), 29% винограду (для порівняння:
0,3 було реалізовано на ринку, населенню в рахунок оплати та
пайовикам – 6,4%, решту – іншими каналами).
Виробництво виноградних вин
Згідно статистичних даних за 2011 рік в області вироблено 1259
тис. дал вина виноградного. Індекс виробництва вин виноградних
складає 68,3 відсотків до попереднього року. Обсяг реалізованої
продукції – 131,0 млн. гривень. Можна стверджувати, що при

овочів консервованих натуральних 3281 тонн та 9851 тонн
консервованих овочів, фруктів, горіхів і грибів з додаванням

сприятливих умовах є значні перспективи розвитку виноградарства
та виноробної галузі в регіоні.

388

Частина 3

Характеристика основних сільськогосподарських районів
Порівняльні показники економічної діяльності Берегівського
та суміжних районів у загальнообласному економічному
підсумку 2011 р. представлені у табл. 3.48 і 3.49. Зокрема,
представлена інформація свідчить, що Берегівський район
займає велику частку в сільському господарстві регіону (18%),
навіть у порівнянні з такими районами, як Мукачівський (28%)
та Ужгородський (20%).
Специфікою Закарпаття є вирощування городини приватними
господарствами і фермерами, особливо поширене у населених
пунктах Іршавщини, Виноградівщини і Берегівщини. Так, у
Заріччі Іршавського району городина, а головно капуста, – основа
місцевої економіки, вирощуванням ранніх овочів займаються не
менше 80% селян. У селах Олешник, Букове, Виноградово, Велика
Копаня, Широке, розташованих в найтеплішій низовині області,
на Виноградівщині, великі плантації першої ранньостиглої
полуниці. Велика і Мала Доброні Ужгородського району відомі
врожаями червоного перцю, або «доброньською паприкою”.
Табл.3.48. Порівняльні показники розвитку промисловості та
сільського господарства у розрізі вибраних районів Закарпатської
області, 2010-2011 рр.
Назва районів

Берегівський
Мукачівський
Виноградівський
Іршавський
Ужгородський
По області

Джерело: [138]

Частка сільсьЧастка промис- Темпи зроТемпи зростанкого господарловості району стання обсягів
ня промислоства району в
в загальнообсільського
вості
загальнообласласних показ- господарства,
2011/2010, %
них показниниках,%
2011/2010, %
ках,%
148,6
0,9
116,2
18,1
131,0
1,6
104,8
28,1
107,6
6,2
102,8
12,3
130,9
1,5
105,3
3,0
131,5
48,7
118,9
20,1
99,6
100%
106,0
100%
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Табл.3.49. Порівняльні показники виробників сільгосппродукції
за категоріями у розрізі вибраних районів Закарпатської області, 1.01.2011 р.
Райони

СільськогоспоФермерські
Дворогосподардарські підгосподарства
ства
приємства
(зареєстровані)

Берегівський

32

304

24,2 тис.

Мукачівський

35

174

25,6 тис.

Виноградівський

15

394

32,9 тис.

Іршавський

10

97

26,5 тис.

Ужгородський

29

319

21,1 тис.

По області

150

1582

261,2 тис.

Джерело: [138]

На високому технологічному рівні із застосуванням передових
технологій здійснюється виробництво рослинницької продукції
у ВАТ «Племзавод Закарпатський” Берегівського району,
фермерському господарстві «Ренет” Виноградівського району,
СТОВ «Завидівське” Мукачівського району, фермерському
господарстві «Коник” Ужгородського району. За період дії
державної програми з 2000 року здійснено закладку нових садів
на площі 632 га та виноградників на площі 1213 га. Найбільші
обсяги посадки садів здійснили ТОВ «Артос” Берегівського
району, СТОВ «Завидівське” Мукачівського району, фермерське
господарство «Коник” Ужгородського району. Значні обсяги
посадки виноградників провели ТОВ «Чізай”, ТОВ СП «Айсберг
ЛТД”, ТОВ «Карпат Вин Еталон” Берегівського району та СТОВ
«Завидівське”.
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Стабільно впродовж останніх років працюють підприємства
з виробництва плодоовочевої консервної продукції, що створені
із залученням інвестицій ТОВ «Дядя Ваня – Закарпатські
овочі”, ТОВ «Мікаланд”, ТОВ «Консервний завод «Універ”
Виноградівського району, виноробний завод «Котнар-М”, ТОВ
«Фрут Мастер Груп” з виробництва соків Берегівського району,
ДП «Голден Фудс” Ужгородського району з виробництва
картопляних чіпсів та снеків із кукурудзяного і пшеничного
борошна.
Основні
напрями
зростання
виробництва
продукції
агропромислового комплексу в області розглядаються через
застосування новітніх технологій (наприклад, вирощування
огірків на шпалерах з крапельним зрошенням), створення
конкурентоспроможних сортів (гібридів) рослин, оптимізації
структури посівів пшениці як високоліквідної культури, а також
картоплі, овочів, плодів і ягід, у тваринництві - поліпшення
племінних якостей тварин.
3.6.2 Лісогосподарська діяльність
Найбільше багатство Закарпатської області – ліси, площа яких
в 2011 р. становила 687,9 тис. га (за даними Державного лісового
кадастру України) [177, с. 141]. За цим показником область займає
п’яте місце в Україні. За даними Головного управління Держкомзему
у Закарпатській області загальна площа лісів та інших лісовкритих
площ в області складає 724,0 тис. га [178, с. 5]. Розподіл лісового
фонду Закарпатської області за відомчою підпорядкованістю подано
в таблиці 3.50.
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Таблиця 3.50 Розподіл лісового фонду Закарпатської області за
відомчою підпорядкованістю (тис. га) станом на 1.01.2009 р.*
№
п/п

Відомча підпорядкованість

Загальнаплоща земель лісового фонду
всього

1.

Державний комітет лісового
господарства України

495,8

2.

Міністерство аграрної політики України

127,2

3.

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

87,6

4.

Міністерство оборони України

9,8

5.

Міністерство освіти і науки України

3,6

* Розраховано та складено на підставі [179]

В області веденням лісовогогосподарства займаються 18 державних лісогосподарських підприємств Закарпатського обласного
управління лісового та мисливського господарства Держкомлісгоспу
України; 8 державних спеціалізованих лісових господарств ДСЛАП
“Закарпатагроліс”, Карпатський біосферний заповідник, національні природні парки – Ужанський і “Синевир”, філія № 1 “Іршавський
лісгосп” ДП “Агроспецсервіс”, Ужгородський військовий лісгосп,
Липчанське навчально-виробниче лісництво [179, с.13].
Постійними лісокористувачами у 2011 р. були 34 підприємства
та організації, яким надані у користування або власність землі лісового фонду [180, с.5].
Загальні засади економічного регулювання ведення лісового господарства визначені положеннями розділу V «Ведення
лісового господарства» Лісового кодексу України (ст. 77,98) ЛК
[181]. Ще одним нормативним документом, що регламентує шляхи та завдання розвитку лісового господарства України є Державнапрограма «ЛісиУкраїни на 2002-2015 роки» [182]. Перспективи розвитку лісового господарства Закарпатської області
окреслені «Програмою розвитку лісовогого сподарства Закарпатської області на 2005-2015 роки», Швейцарсько-українським
проекто розвитку лісового господарства в Закарпатті (FORZA),

Чернівецькій області, що можна побачити в таблиці 3.52.

Таблиця 3.52 Площа рубок лісу за видами рубок у 2011 р.*

у % до
регіону

усього

рубки
догляду

інші
заходи

Україна

у % до
України

Закарпатська
обл.
Львівська
обл.
ІваноФранківська
обл.
Чернівецька
обл.
Карпатський
регіон

тис.га

Регіон

У тому числі
Рубки
форму
вання та
Інші
Площа рубок лісу Рубки головного
оздоров заходи
користування
лення
лісів(тис.
га)
у % до
регіону

«Основними положеннями організації і розвитку лісового господарства Закарпатської області» Державного агентство лісових
ресурсів України [183].
За рівнем лісистості Закарпатська область займає перше місце в
Україні ( процент лісистості становить 51,5%, а в цілому по Україні
лише 15,9%). Породний склад лісів представлений з бука, ялини,
ялиці, дуба, явора, ясена.
Лісові ресурси служать основою економічної системи ведення лісового господарства, а обсяги їх використання встановлюються такі, що забезпечують безперервність виконання лісами
екологоекономічних функцій (захисних, санітарно-гігієнічних,
оздоровчих, ресурсних). За рахунок використання лісових ресурсів лісове господарство отримує власні кошти для відтворення
лісів, проведення лісівничих, лісоохоронних та інших заходів
(державою за останні роки фінансується близько 30 відсотків
від загальних витрат на ведення лісового господарства). Деревина заготовляється під час рубок головного користування та з
метою здійснення заходів з формування і оздоровлення лісових
та інших рубок. Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користування є розрахункова лісосіка, що затверджується з врахуванням принципів безперервності та невиснажливості
використання лісових ресурсів [184, с.15]. Щорічна заготівля деревини в Закарпатській області становить понад 1 млн. куб. м, а
нормативно дозволена становить 1,3 млн. м3 щорічно з усіх видів
рубок.
Загальна площа рубок у Закарпатській області знаходиться
практично на однаковому рівні з площею рубок Львівської та Івано-Франківської областей, але значно перевищує площу рубок в
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22,3

5,3

26,9

1,3

4,0

15,1

21,0

4,7

0,0

23,1

5,5

27,9

2,8

8,7

32,6

20,2

5,8

0,1

22,7

5,4

27,4

2,3

7,2

26,7

20,3

5,0

0,1

14,7

3,5

17,8

2,2

6,9

25,6

12,4

4,7

0,1

82,8

0,2

100,0

8,6

26,8 100,0 73,9

20,2

0,3

-

32,1

387,5 102,9

2,2

421,8 100,0

-

-

* Розраховано та складено на підставі [178]

Відповідно до наведених в таблиці 3.52 даних у Карпатському регіоні
найбільше рубок головного користування в 2011 р. проводилося в
Львівській області 2,8 тис. га, або 8,7% від усіх рубок головного
користування в Україні, та 32,6% у Карпатському регіоні. Найменше
рубок головного користування в Карпатському регіоні виконано в
Закарпатській області 1,3 тис. га, або 4,0% від всіх рубок головного
користування в Україні та 15,1% у Карпатському регіоні. Зовсім
іншою є ситуація відносно рубок формування та оздоровлення
лісів. Найбільша площа рубок формування та оздоровлення лісів в
Карпатському регіоні 2011р. була в Закарпатській області – 21 тис.
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га., а найменша в Чернівецькій – 12,4 тис. га.
Основні показники, що характеризують діяльність лісового
господарства Закарпатської області подані в таблиці 3.53.
Таблиця 3.53. Основні показники заготівлі продукції та
проведення основних робіт у лісовому господарстві Закарпатської
області за 2000-2011 рр.*
Показник/рік
Відтворення лісів на землях
лісового фонду, га
у тому числі:
садіння і висівання лісу,га

2005 2009

2010

2011

2205

2747 2721

2192

2547

115,5

93,6

1687

1955 1511

1122

1274

75,5

84,3

1273

245,8

105,2

1917

111,8

118,0

1157,4

127,6

127,9

376,6

71,1

122,9

780,8

207,3

130,4

96,4

134,8

506,0

178,2

природне поновлення лісу,га
518
792 1210 1070
Переведено лісових культур
у вкритілісомземлі в
1714 1683 1625 1990
лісовомуфонді, га
Заготівля ліквідної деревини,
906,7 1032,3 905,2 1003,7
тис. м3
у тому числі:
від рубок головного
530
420 306,5 292,9
користування тис. м3
від рубок формування і
376,7 612,3 598,7 710,8
оздоровлення лісів тис. м3
Із загальної кількості ліквідної деревини заготовлено:
Ділової деревини тис. м3

у%
у%
2011 до 2011 до
2000
2009

2000

570,0 572,6 509,4 600,7

755,4

- лісоматеріалів круглих тис. м3
- деревини для технологічних
потреб тис .м3
Дров для опалення тис .м3

489,4 411,4 349,9 392,3

471,7

80,6 1661,2 159,5 208,4

283,7

334,2 371,7 393,9 393,0

386,1

Обсяги продукції, млн. грн

58,2 107,9 165,3 199,2

294,5

З неї:

* Розраховано та складено на підставі [177], [178]

Протягом 2011 р. обсяг виробленої продукції, виконаних робіт
та наданих послуг склав 294,5 млн. грн. (у діючих цінах), в тому
числі продукції лісозаготівель – 284,2 млн. грн., або 96,5% від
загальногообсягу. Заготовлено ліквідної деревини у звітному році
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1157,4 тис.щільних куб. м., з якої 376,6 тис. щільних куб. м. – від
рубок головного користування, 779,5 тис. щільних куб. м. – від
рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов’язані
з веденням лісового господарства. Порівняно з 2010 р., заготівлю
ліквідної деревини збільшено на 15,3%.
По сортності 40,8% загального обсягу заготовленої деревини
складають лісоматеріали круглі, їх обсяг становить 471,7 тис. куб.
м., третина – дрова для опалення (386,1 тис. куб. м.), майже четверту
частину – дров’яна деревина для технологічних потреб (283,7 тис.
куб. м.). Обсяг заготівлі лісоматеріалів круглих збільшено на 20,2%,
дров’яної деревини для технологічних потреб – на 36,1%, а дров для
опалення зменшено на 1,8%. [180, с. 5]
Як видно з табл. 3.53, обсяги продукції лісового господарства в
2011 р. порівняно з 2000 р. збільшились у 5 разів, заготівля деревини
порівняно з 2000 р. зросла на 27,6 %, у тому числі від від рубок
формування і оздоровлення лісів збільшилась у два рази, а від рубок
головного користування зменшилася на 28,9% (Обсяги продукції
лісового господарства по районах у 2011 р. подано у таблиці 3.54)
У 2011 р. у регіоні обсяги продукції лісового господарства
порівняно з 2009 р. зросли на 78,2%, або на 129,2 тис. грн., заготівля
ліквідної деревини від рубок головного користування зросла на 22,9%,
або на 70,1 тис. м3, а від рубок формування і оздоровлення лісів, за цей
же період збільшилась на 30,4%, або на 182,1 тис. м3. Слід відмітити, що,
якщо показники заготівлі деревини від рубок головного користування
протягом аналізованого періоду знижувалися, проте показник рубок,
пов’язаних формуванням і оздоровленням лісів, починаючи з 2000
р. характеризувався зростанням, окрім 2009 р, коли спостерігалося
незначне зниження цього показника у порівнянні з 2005 р.
Збільшення площі лісів та відновлення суцільних зрубів
проводиться за рахунок лісорозведення і лісовідновлення.
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Відтворення лісів у лісовому фонді Закарпатської області у
2011 р. у порівнянні з 2000 р. збільшилось на 15,5%, або на 342
га, проте відбулось зменшення насадження та посівів лісу у 2011
р. в порівнянні з 2000 р. на 24,5% або на 413 га, і значно 145,8%
або на 755 га.  зросло у 2011 р. проти 2000 р. природне поновлення
лісу (таблиця 3.53)  Це говорить про те, що в Закарпатському регіоні
зменшилось планове поновлення вирубаних лісових площ, тобто ці
площі самостійно за рахунок природних умов самовідновлюються.
Проходить відновлення не вирубаної ділової деревини, а
низькосортної деревини або   часткове чи повне заростання площ
чагарником [135].
Отже, необхідно впроваджувати заходи, щодо забезпечення
розширеного відтворення лісів, тобто створення нових лісових
насаджень в обсягах, що перевищують їх вирубування. Це є одним з
головних завдань лісівників Закарпаття.
Таблиця 3.54. Обсяги
по районах у 2011 р.

Великоберезнянський
Іршавський
Міжгірський
Перечинський
Рахівський
Тячівський
Хустський

Обсяг
продукції,
тис. грн.
10373,5
17284,1
24664,0
14871,3
77389,7
47869,6
9263,8

Вцілому по області

294513,9

Район

продукції

лісового

господарства

Заготівля
У % до області деревини, тис.
м3
3,5
39,5
5,9
60,2
8,4
120,0
5,0
69,2
26,3
275,3
16,3
216,2
3,1
38,6
68,5

1157,4

У % до
області
3,4
5,2
10,4
6,0
23,8
18,7
3,3
70,8

Джерело: Розраховано та складено на підставі [177]

Як бачимо з таблиці 3.54, найбільший обсяг продукції в
грошовому виразі було виготовлено в Рахівському районі 77389,7 тис. грн., що становить 26,3% обласного обсягу продукції.
На другому місці Тячівський район, далі йдуть Міжгірський,
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Іршавський, Перечинський, Великоберезнянський. А найменший
обсяг продукції був у Хустському районі, всього 9263,8 тис. грн.або
3,1% обласного обсягу продукції.
Щодо заготівлі деревини то найбільше деревини також було
заготовлено Рахівському районі – 275,3 тис. м3, що становить 23,8%
загальнообласного обсягу заготівель; а найменше в Хустському 38,6
тис. м3, або 3,3% загальнообласного обсягу. Для розвитку лісового
господарства області найбільше значення мають наступні показники
економічних умов: доступність території для господарського впливу,
транспортні умови або густота дорожньої мережі, забезпечення
робочою силою, обсяги інвестицій в основний капітал лісового
господарства.
Тепер вважається, що практично недоступних ділянок для
транспортування деревини від рубок головного користування в
області немає, за умови використання канатних лісотранспортних
установок в необхідних випадках через відсутність дорожньої
мережі.
Однак, недостатня кількість або відсутність канатних
лісотранспортних установок в лісових підприємствах складає
проблему в освоєнні лісосічного фонду, а також в транспортуванні
деревини від проріджувань, прохідних і санітарних рубок.
Деревина від освітлень і прочищень (хворост, хмиз) не
знаходить збуту і залишається на перегнивання в місцях проведення
рубок.
Забезпеченість шляхами транспорту для проведення
лісогосподарських заходів в області недостатня, при нормативній 1015 км на 1 тис. га лісової площі. Це пояснюється гірським рельєфом,
труднощами в будівництві доріг. Частково ця проблема вирішується
шляхом будівництва спеціалізованих лісовозних доріг. Тому на
майбутнє розвиток транспортної мережі в лісовому фонді області,
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особливо доріг з твердим покриттям, є одним з найважливішим
завдань.
Щодо забезпечення лісових підприємств робочою силою,
то область знаходиться у відносно сприятливих умовах. Це
обумовлюється наявністю значної площі лісів на території області,
що впливає на економіку району. З давніх часів значна частина
населення краю зайнята на роботах, пов’язаних з наявністю
лісів, а провідними галузями народного господарства є лісовата
деревообробна.
В той же час необхідно зауважити, що на сучасному етапі,
з розвитком інших галузей промисловості, стан забезпечення
лісових підприємств трудовими ресурсами ускладнюється.
Немаловажливою причиною такої тенденції є те, що
механізація лісокультурних, лісогосподарських та інших видів
робіт у гірських умовах області складає більшу проблему, ніж
в регіонах з сприятливим у цьому відношенні рельєфом [183,
с. 31, 33].
Зовнішньоекономічна діяльність Закарпаття динамічно
розвивається. Область є привабливою для інвестицій. Але що
стосується обсягів прямих іноземних
інвестицій за видами
економічної діяльності в акціонерний капітал лісового господарства
Закарпатської області, то вони є недостатніми. Так, у 2006 р.
прямі іноземні інвестиції в основний капітал по Закарпатській
області складали 261287 тис. дол. США, то у лісове господарство
та пов’язані ним послуги – тільки 3339 тис. дол. США або 1,3%
від загальних інвестицій в області, у 2011 р. у порівнянні з 2006 р.
прямі іноземні інвестиції по Закарпатській області збільшились на
103066 тис. дол. США і складали 364353 тис. дол. США, а у лісове

Обсяги інвестицій за видами економічної діяльності в
основний капітал лісового господарства в області також є вкрай
недостатні. В 2005 р. інвестиції в основний капітал лісового
господарство склали тільки 5,1 млн. грн., у 2009 р. вони були такі
самі, а 2011 р. зросли на 1 млн. грн. або на 19,6%, і становили 6,1
млн. грн. Але цей обсяг все одно є недостатнім для ефективної
діяльності лісового господарства області.
Протягом останніх років значно зросла реалізаційна ціна
на внутрішньому та зовнішньому ринку лісоматеріалів. У
середньому експортні ціни на лісопродукцію вищі від внутрішніх
на 40-150% у залежності від закордонного регіону реалізації.
Тому лісозаготівельні підприємства зацікавлені у вивезенні
деревини за кордон [135] (рисунок 3.39). Саме тому експорт
деревини та виробів з неї значно зріс за останні 11 років, у 2011 р.
порівняно з 2000 р.- на 33330 тис. дол. США, або на 62% і склав
87059 тис. дол. США. Імпорт деревини та виробів з неї також
характеризувався зростання, але воно спостерігалося лише до
2010 р. Так, у 2010 р. імпорт деревини та виробів з неї становив
6453 тис. дол. США, що у 6,5 разів більше, ніж у 2000 р. Але в
2011 р. у порівнянні з 2010р. імпорт скоротився на 7,1% і становив
5993 тис. дол. США, у першу чергу в область імпортуються такі
вироби, які деревообробні підприємства раніше виробляли на
місцях.
Раціональне використання лісових ресурсів Закарпаття –
актуальна економічна і екологічна проблема на сьогоднішній день.
Основні проблеми лісового господарства Закарпатської
області: слабо розвинена матеріально-технічна база та недостатня
інфраструктура, рівень фінансового забезпечення держлісгоспів

господарство скоротилися на 2530 млн. грн. і складали 809 тис. дол.
США. [177, с. 235]

є недостатнім, особливо при постійному зменшенні бюджетного
фінансування,
недосконалий
маркетинг
лісогосподарських

відповідає вимогам ринкової економіки, багатовідомча система управління лісами,
низький рівень впровадження природозберігаючих технологій, великі обсяги незаконних
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підприємств області, невисокий рівень сертифікації продукції,
недостатньо розвинена мережа лісових доріг, низький рівень
використання лісових ресурсів, переробки сировини та відходів,
незадовільний фінансовий стан підприємств галузі, відсутність
чіткої стратегії розвитку лісового господарства як області, в цілому,
так і конкретних господарств, недостатній рівень інвестування
у виробництво та розвиток нових технологій, недостатнє
використання рекреаційного потенціалу, система ціноутворення
на лісопродукцію не відповідає вимогам ринкової економіки,
багатовідомча система управління лісами, низький рівень
впровадження природозберігаючих технологій, великі обсяги
незаконних рубок.

рубок.
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Подальший розвиток лісового господарства Закарпатської області потребує
якнайшвидшого вирішення цих проблем (рис.3.40):
РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розвитку
лісового господарства

БІЗНЕСУ

ВЛАДІ
Дивесрифікація власності на ліси.
Зростання державної фінансової
підтримки.
Стимулювання органами влади
застосування
природозберігаючих технологій.
Підтримка підготовки робітничих
професій лісового господарства
області.
Розробка заходів щодо
зменшення обсягів незаконних
рубань.
Розробка заходів щодо
використання відходів з
деревини.
Збереження досвіду щодо
застосування наближеного до
природи лісівництва.
Створення сприятливого
інвестиційного клімату.
Сприяння розвитку рекреаційної
сфери та туризму.

Організація переробки
деревних відходів.
Створення маркетингової
служби для дослідження
параметрів ринку та
просування продукції.
Створення спеціалізованих
підприємств для виконання
робіт та послуг для
лісового господарства.
Орієнтація на
сертифікацію продукції з
деревини для виходу на
зовнішні ринки.
Створення передумов для
ефективної виробничої
кооперації між
підприємствами з
веденнялісовогогосподарст
ва та переробкидеревини.

ГРОМАДІ
Посилення участі
місцевих громад у
плануванні і
використанні лісових
ресурсів, наприклад , із
використанням досвіду
дворівневого
планування ( в проекті
FORZA).
Громадський контроль
з метою недопущення
незаконних рубань.
Участь у розвитку
«зеленого туризму.»

Рисунок 3.40 Рекомендації щодо подальшого розвитку лісового
Рисунок 3.40 Рекомендації щодо подальшого розвитку лісового господарства
господарства
Закарпатської
області
(розроблено
автором на основі
Закарпатської області
(розроблено автором
на основі
[180])
[180])
На основі проведено аналізу діяльності лісогосподарських
структур Закарпатської області можна зазначити, що без глибокої
реорганізації господарства корінних змін у їх діяльності не
відбудеться.
3.6.3 Машинобудування
Рисунок 3.39 Експорт-імпорт деревини та виробів з неї у
Закарпатській області *.
Подальший розвиток лісового господарства Закарпатської
області потребує якнайшвидшого вирішення цих проблем (рис.3.40):

Основна кількість суб’єктів машинобудування Закарпатської
області сконцентрована у містах Ужгород, Берегово, Мукачево, а також
Тячівському та Ужгородському районах. Найбільші підприємства
– ЗАТ «Берегівський радіозавод» (виробництво побутової техніки),
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ТОВ «Полімер-Техніка» (виробництво електрообладнання для
автомобілів, пластмасові вироби широкого вжитку), ВАТ «Мукачівський
верстатзавод» (виробництво металообробних верстатів), ЗАТ «Єврокар»
(виробництво легкових автомобілів концерну «Фольксваген»), ТОВ
«Ядзакі Україна» (виробництво електричних кабелів для легкових
автомобілів), ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (виготовлення
електрообладнання для авіаційної техніки) та інші[3]. У трійку лідерів
підприємств машинобудування слід віднести ПрАТ “Єврокар”, ТОВ
“Джейбіл С.Ю.Л.”, ТОВ “Ядзакі Україна”, обсяг реалізації яких становить
78,9% до загального обсягу реалізації продукції машинобудування [185],
і які є підприємствами з іноземними інвестиціями.
Станом на 1.01.2012р. в Закарпатті зареєстровано 225 суб’єктів
підприємництва в галузі машинобудування. За цим показником
машинобудування займає четверте місце (оброблення деревини та
виробництво меблів – 552 суб’єкти, харчова промисловість – 403
суб’єкти, легка промисловість – 274 підприємств) і становить 10%
загальної кількості промислових підприємств Закарпаття. Динаміка
кількості підприємств машинобудівної галузі наведена в таблиці
3.55.
Таблиця 3.55 Кількість машинобудівних підприємств в
Закарпатській області, 2010– 2012 рр.*
Рік

2010

2011

2012

одиниць

%

одиниць

%

одиниць

%

Машинобудування разом

240

100

250

100

225

100

виробництво машин та
устаткування

69

29

75

30

66

29

виробництва електричного,
електронного та оптичного
устаткування

156

65

157

63

143

64

виробництво транспортних
засобів та устаткування

15

6

18

7

16

7

* розроблено автором на основі даних джерела [185]
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З даних, наведених в таблиці 3.55, можна зробити висновок,
що в структурі галузі машинобудування найбільшу кількість
займають підприємства з виробництва електричного, електронного
та оптичного устаткування.
У машинобудуванні зайнято 33% працівників промисловості і
7% загальної чисельності працездатного населення. Середньорічна
чисельність працівників машинобудівної галузі в 2011р. становила
14464 осіб. При цьому найбільша їхня частка зосереджена у
виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування
– 89%, 6% - у виробництві машин та устаткування та 5% - у
виробництві транспортних засобів та устаткування (розраховано на
основі [135]). Даний вид діяльності у промисловості залишається
найчисельнішим за кількістю працівників, спостерігається
позитивна тенденція до зростання їх чисельності.
У цілому, спостерігається інтенсивне зростання галузі.
До 2008 р. у машинобудуванні області спостерігалось помітне
зростання обсягів промислового виробництва. Негативне соціально
– економічне становище країни, загальна економічна криза призвели
до спаду обсягів виробництва у машинобудуванні, зокрема в
2009р. вони скоротилися на 68,4%. Згідно здійснених досліджень
[135] такий стан пов’язанийз тим, що третина підприємств галузі
працюють за давальницькою схемою і все більше залежать
від зарубіжних партнерів, що стримує розвиток вітчизняних
підприємств, які спеціалізується на виробництві сировинної
продукції. Майже весь обсяг сировини – це поставки за договорами
іноземних партнерів. Проте вже в 2010 р. спостерігається різке
зростання виробництва, що можна пояснити випереджуючим
темпом росту виробництва автомобілів (ЗАТ “Єврокар”), дроселів
для сонячних батарей (ВАТ Мукачівський завод “Точприлад”),
кабельної продукції (ТОВ “Ядзакі Україна”, ТОВ “Берег-Кабель”),
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електронної продукції “ДжейбілСьоркітЮкрейнЛімітед” [186]. У
2011р. індекс виробництва дещо зменшується (рис. 3.41).
250

221

200
150
100

108
108

154
127

136
120

50

103

0
2005 р.

2006 р.

143

107

2007 р.

Індекс машинобудівної продукції

2008 р.

102
97

51
32
2009 р.

2010 р.
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виробництво клапанів, вентилів та подібних виробів у 2011р.
Порівняно з 2010р. – на 169%, тоді як в 2010р. виробництво даної
продукції скоротилося на 55%. Що ж стосується виробництва решти
виробів, то спостерігається їх поступове зменшення. Особливо різко
скорочується виробництво газомірів, так у 2011р. їх виготовили на
86% менше, ніж в 2009р., тоді як в 2010р. їх взагалі не виготовляли.
Таблиця 3.56 Виробництво основних видів продукції
машинобудування в Закарпатській області
Відхилення

2011 р.

Індекс промислової продукції

Рис. 3.41 Індекси обсягу промислової продукції в Закарпатській області
Джерело: розроблено автором на основі даних джерела [185]

Обсяг промислової продукції у 2011р. знизився на 3,4%
порівняно з 2010 р.
Скорочення випуску продукції на 21,8% допущено на
підприємствах з виробництва електричного, електронного та
оптичного устаткування [187]. Протягом 2011р. підприємствами
галузі вироблено 12,2% загальнодержавного обсягу телевізорів,
12,0% – автомобілів легкових, 8,8% – електродвигунів та генераторів
змінного струму, 7,5% – апаратури електричної низьковольтної
[188].
Більш повну картину про діяльність машинобудівних
підприємств дає аналіз внутрішнього ринку товарів даної галузі.
У таблиці 3.56 наведені дані про виробництво основних видів
продукції машинобудування в області.
Отже, з даних таблиці 3.56 помітна позитивна тенденція до
поступового зростання обсягів виробництва таких видів продукції,
як верстати для остаточного оброблення металевої поверхні, прилади
неелектричні побутові (конвектори), вентилі, клапани, крани, подібні
вироби та автомобілі легкові. При цьому особливо різко збільшилося
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Вид продукції

2009р. 2010р. 2011р.

Електродвигуни змінного
55,6
струму, універсальні, тис. шт.
Верстати для остаточного
оброблення металевої
85
поверхні, шт.
Газоміри, включаючи
1106
калібрувальні, шт.
Прилади неелектричні
побутові (конвектори), тис.
92,3
шт.
Вентилятори побутові, шт.
311
Електроустаткування
для запуску двигунів
350,5
внутрішнього згорання, т
Прилади для вимірювання
фізичних і хімічних величин, 3590
шт.
Вентилі, кларани, крани,
107,8
подібні вироби, т
Автомобілі легкові, шт.
3566

2010/2009

2011/2010

+\-

%

+/-

%

46,1

41,0

-9,5

83

-5,1

89

211

214

126

248

3

101

-

160

-1106

-

160

-

95,5

103,3

3,2

103

7,8

108

382

244

71

123

-138

64

176,9

133,6

-173,6

50

-43,3

76

2001

1772

-1589

56

-229

89

47,5

127,6

-60,3

44

80,1

269

7464

11656

3898

209

4192

156

*Джерело: розраховано автором на основі даних [189]

Протягом
2011р.
підприємствами
машинобудівної
галузі
реалізовано продукції на загальну суму 3817,6 млн. грн., що становить
44% загальнопромислового обсягу реалізованої продукції. Згідно [189]
серед районів області значна питома вага продукції машинобудування у
загальній реалізованій спостерігається в Ужгородському, Воловецькому,
Виноградівському районах та містах Ужгород і Берегово. Обсяг реалізованої
продукції підприємств машинобудування наведено в таблиці 3.57.
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Таблиця 3.57 Обсяг реалізації продукції підприємств
машинобудування Закарпатської області
Відхилення
Вид продукції

2009р. 2010р. 2011р.

Промисловість
Машинобудування
виробництво машин та
устстаткування

2010/2009

2011/2010

+\-

%

+/-

%

5750,4 6958,7 8768,3 1208,3

121

1809,6

126

2059,0 2883,2 3817,6

824,2

140

934,4

132

9

108

15,8

113

117,2

126,2

142,0

виробництва електричного,
електронного та оптичного
устаткування

1162,5 1781,1 2223,0

618,6

153

441,9

125

виробництво транспортних
засобів та устаткування

779,2

196,7

125

476,8

149

975,9

1452,7

* розраховано автором на основі даних джерел [185],[187]
Дані таблиці 3.57 свідчать, що обсяги реалізації машинобудівних
підприємств мають тенденцію до поступового зростання, причому
за всіма видами. При цьому найбільшими темпами зростають
обсяги реалізації транспортних засобів та устаткування (у 2010р.
темп приросту – 25%, у 2011р. – 49%). У структурі реалізованої
продукції машинобудування переважає продукція електричного,
електронного та оптичного устаткування (рис. 3.42).
2011 р. 3,7

*

58,2

2010 р. 4,4

61,8

2009 р. 5,7

56,5

0

20

виробництво машин та
утстаткування

38,1

виробництва електричного,
електронного та оптичного
устаткування
виробництво транспортних
засобів та устаткування

33,8
37,8

40

60

Рис. 3.42. Структура
машинобудування Закарпаття

80

обсягів

100

реалізованої

Джерело: розроблено автором на основі даних джерела [187]

продукції
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На рисунку 3.42 проілюстрована тенденція до поступового
зниження частки виробництва машин та устаткування у загальній
структурі реалізованої продукції. При цьому в 2011р. зменшується
й частка виробництва електричного та електронного устаткування
та одночасне збільшення (на 4,3 п.п.) частки транспортних засобів.
У структурі реалізації продукції електричного, електронного та
оптичного устаткування (за даними 2011р.) переважають електричні
машини та устаткування – 49%, апаратура для радіо, телебачення та
зв’язку – 48,3% (розраховано на основі джерела [187]).
У сучасних умовах господарювання машинобудівні
підприємства змушені функціонувати в умовах жорсткої
конкуренції з боку іноземних виробників як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринку.На зовнішньому ринку машинобудівники
області співпрацюють з партнерами з 58 країн світу. Основними
країнами-імпортерами є Угорщина, Словаччина, Польща. Щодо
експорту, то продукція закарпатських підприємств реалізується
переважно в країнах СНД. Обсяги імпорту та експорту продукції
машинобудування області наведено в таблиці 3.58.
Отже, з таблиці 3.58 спостерігається негативна тенденція до
переважання імпорту над експортом. До 2009 р. імпорт значно
перевищував експорт, і лише в 2009 р. за рахунок виробництва
машин, обладнання, механізмів, електротехнічного обладнання, а
також – приладів та апаратів оптичних та фотографічних експорт
області перевищив імпорт на 7%. Але вже в наступні періоди
знову переважає імпорт над експортом.Обсяги імпорту зростають
швидшими темпами, ніж експорту, так у 2011р. імпорт зріс на 28,4%,
тоді як експорт – на 19,9. Спостерігається різке скорочення експорту
приладів та апаратів оптичних, фотографічних у 2011 р. (на 71,4%
у 2011р. порівняно з 2010р.) після такого ж різкого зростання в
2009 р. (на 538%). При цьому скорочується, але незначно, й імпорт
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даного товару. У структурі імпорту за увесь аналізований період
переважають машини, обладнання, механізми, електротехнічне
обладнання (78,6% у 2011р.), те ж саме спостерігається і в структурі
експорту (у 2011р. – 99,4%).
Таблиця 3.58. Динаміка імпорту – експорту продукції
машинобудування (тис. дол. США)
Вид продукції

Всього продукції машинобудування,
в т. ч.:
1.
машини, обладнання, механізми, електротехнічне
обладнання
2.
засоби наземного транспорту, літальні
апарати, плавучі засоби

Рік

Різниця між
експортом та
Імпорт Експорт
імпортом

2000 74265 50552
2005 390569 198412
2009 507775 543136
2010 793422 746296
2011 1019046 894792
2000 65230 48774
2005 217959 194551
2009 436227 520914
2010 642954 730062
2011

2000
2005
2009
2010
2011
2000
3.
2005
прилади та
апарати оптич- 2009
ні, фотогра2010
фічні
2011

800472 889534
5741
166622
58288
132569
200963
3294
5988
13260
17899
17611

+/-23713
-192157
35361
-47126
-124254
-16456
-23408
84687
87108

%
68,1
50,8
107
94,1
87,8
74,8
89,3
119,4
113,5

89062

111,1

Зміни між поточним та
попереднім роком
Імпорт
+/%
316304 525,9
117206 130
285647 156,3
225624 128,4
-

Експорт
+/%
147860
344724
203160
148496
-

218268 334,1 145777 398,9
206727 200,1 326363 267,8
157518 147,4 209148 140,2

-794731 124,5 159472
1329
-4412 23,1
821 -165801 0,5 160881 2902,3 -508
2812 -55476 4,8 -108334 35
1991
219 -132350 0,2
74281 227,4 -2593
678 -200285 0,3
68394 151,6 459
449
-2845 13,6
3040
-2948 50,8
2694 181,8 2591
19410
6150 146,4 7272 221,4 16370
16015 -1884 89,5
4639
135 -3395
4580 -13031
26
-288
98,4 -11435

*розраховано на основі даних джерела [7]

392,5
273,7
137,4
119,9
-

121,8
161,9
29,2
1284
32,3
677,1
638,5
82,5
28,6

Серед основних причин такої незадовільної статистики можна
назвати: краща якість закордонної продукції, більший асортимент, в
деяких випадках менша вартість (наприклад, китайські автомобілі).
Слабкі внутрішньорегіональні зв’язки, відсутність ринків збуту
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та відносно низька якість виготовлених виробів, застаріле як фізично
так і морально обладнання та технологія виробництва, відносно
низька інноваційна активність- всі ці фактори значно послаблюють
конкурентоспроможність продукції вітчизняних машинобудівних
підприємств. На більшості підприємств обладнання має вік 15 – 20
років [188], а коефіцієнт зносу в 2011р. становив 56,3%. Намагання
виготовити модернізовану чи якусь інноваційну продукцію на
морально та фізично застарілому обладнанні призводить тільки до
погіршення якості такої продукції, підвищення її вартості, повному
виснаженню обладнання, зростанню браку в процесі виробництва
і, як результат, – або несвоєчасне виготовлення продукції,
або виготовлення не такої якості, як того хоче замовник. Слід
розуміти, що в ринкових умовах господарювання одним з факторів
конкурентоспроможності є своєчасне виконання замовлень.
Згідно [188], у 2011р. майже третина машинобудівних
підприємств впровадила схему роботи на давальницькій сировині.
Так, ПрАТ “Берегівський радіозавод” тривалий час співпрацює з
угорською транснаціональною корпорацією “Флекстронікс”. На
замовлення партнера завод випускає панелі числового керування,
вузли і приладдя до комп’ютерів. ПАТ “Мукачівський завод
“Точприлад” займається виробництвом котушок індуктивності та
дроселів на замовлення угорської фірми “EPКОS”, гучномовців
для фірм австрійської “Knowles” та бельгійської “Premium
soundsolutions”. ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед” виготовляє
телевізійні приймачі для компаній LG Електронікс і Пейс та вузли і
деталі до ЕОМ для компанії НР, комплектуючі для пральних машин
для замовників TPV та Whirpool [188].
У табл. 3.59 наведено обсяг імпортованої закарпатськими
машино-будівними підприємствами давальницької сировини за
видами діяльності, з якої видно, що найбільша кількість сировини
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була спрямована у виробництво електричних машин. У свою
чергу, сировина для виробництва приладів та апаратів оптичних
і фотографічних почала ввозитися з 2009 р. Спостерігається
поступове зростання обсягів імпортованої сировини до 2009р., але
у 2010р. обсяг такої сировини різко скоротився - більше, ніж на
половину (на 57%). Вже у 2011р. обсяг сировини поступово зростає.
Таблиця
3.59
Динаміка
обсягів
давальницької сировини (тис. дол. США)

імпортованої

Вид діяльності
реактори ядерні, котли, машини
електричні машини
засоби наземного транспорту, крім
залізничного
прилади та апарати оптичні, фотографічні

2000 р. 2005 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Машинобудування всього

42566 104039 372885 175818 298994

розроблено на основі джерела [135]

184
42017

6537
3461
1991
3973
97221 364706 171392 291559

365

281

210

225

235

-

0

1432

2210

3227

На нашу думку, основною причиною переходу вітчизняних
підприємств на давальницьку схему роботи є налагодження збуту
виготовленої продукції. Проблема збуту готової продукції є однією
з центральних для більшості галузей промисловості, не є винятком
і машинобудування, а особливо важке машинобудування. Так,
вище було проаналізовано індекс виробництва та обсяги реалізації
продукції в галузі. Незважаючи на те, що обсяги реалізації мають
тенденцію до зростання, індекс виробництва навпаки зменшується
в 2011р. У 2010 р. підприємства галузі зазнали найбільших збитків
за аналізований період. Саме в 2010 р. індекс виробництва різко
зріс, але при цьому обсяги реалізації були меншими, ніж в 2011р.
Виходячи з цього, можна припустити, що частина продукції в
2010 р. не була реалізованою, що й спричинило збитковість, а
також скорочення виробництва в 2011р. Проблеми виробництва
та збуту тісно взаємопов’язані. Як правило, продукція таких
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суб’єктів є специфічною, не користується повсякденним попитом, є
капіталомісткою і тому виробництво «на склад» потребує вилучення
з обороту на невизначений термін значної суми коштів, що є
невигідним. Зменшення індексу виробництва у 2011р. керівники
більшості підприємств пояснюють саме відсутністю замовлень. В
умовах ринку підприємства повинні враховувати потребу споживача
і виготовляти таку продукцію, такої якості і в такій кількості, як
того вимагає споживач. Багато підприємств до цих пір не змогли
адаптуватися до ринкових умов господарювання.
Індекс цін на продукцію машинобудування має тенденцію
до зменшення. Так, у 2011 р. даний показник зменшився на
8% порівняно з 2010 р. і становив 103,4. При цьому найбільше
зменшення відбулося з боку виробників машин та устаткування
[135]. Зменшення ціни може бути пов’язане із зменшенням
операційних витрат на одиницю продукції. Так, у 2011 р. цей
показник становив 81,1 коп./грн., тоді як в 2010 р. – 93,4 коп./грн.
Відбуваються зміни і в складі витрат, так в 2011 р. збільшуються
матеріальні витрати на 33,6%, а в структурі становлять – 67,8%,
тоді як в 2010 р. – 58,4%. Однією з причин такої динаміки може бути
поступове зростання вартості сировини, її відсутність на Закарпатті
і необхідність завезення з інших регіонів.Збільшуютьсяі витрати на
оплату праці: у 2011 р. на 0,8%, але в структурі витрат їхня частка
зменшується -12,7% у 2011 р. проти– 14,5% у 2010р.
Вважається, що машинобудування є однією з найбільш
сприйнятливих до інноваційної діяльності галузей. Слід відмітити
позитивну тенденцію до зростання обсягів реалізації інноваційної
продукції в машинобудуванні у період з 2005 р. до 2011р. (табл.
3.60). Виробництво і реалізація інноваційної продукції потребує
значних коштів. Переважно підприємства самостійно фінансують
інноваційну діяльність. До прикладу, у 2011р. в промисловості
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тільки 0,7% інноваційних витрат було профінансовано за рахунок
бюджету. Одним з основних джерел коштів для цієї мети є інвестиції.
Таблиця 3.60. Обсяг реалізованої інноваційної продукції у
промисловості та машинобудуванні в Закарпатській області
Галузь

Промисловість в
цілому
Машинобудування

2005р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

млн. % млн. % млн. % млн. % млн. %
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
100,3 100 152,0 100 445,4 100 878,6 100 918,5 100
26,8

26,7

33,0

21,7 345,8 77,6 718,9 81,8 736,0 80,1

Джерело: розраховано автором на основі [135]

Машинобудування

є

однією

з

найбільш

інвестиційно

привабливих галузей промисловості. Слід відмітити позитивну
тенденцію до зростання інвестицій в галузь машинобудування, так
в 2011р. інвестиції становили 932,3 млн. грн., що в 3,4 рази більше,
ніж в 2210 р.
Таким чином, аналіз діяльності машинобудівних підприємств
дав змогу виявити низку проблем, притаманних даній галузі в
Закарпатській області, а саме:
1.зменшення кількості машинобудівних підприємств на
Закарпатті при зростанні частки збиткових суб’єктів. Збільшення
збиткових підприємств свідчить про погіршення фінансового стану
підприємств машинобудування та тривалої внутрішньої кризи;
2. відсутність внутрішньорегіональних зв’язків, ускладненість
процесу реалізації продукції, що призвело до поширення такого
явища як виробництво з давальницької сировини. На таку схему
роботи перейшла третина підприємств, а це збільшує залежність
вітчизняного машинобудівного комплексу від закордонних
замовників;
3. виробнича база підприємств є застарілою, що ускладнює
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або ж унеможливлює виробництво високоякісної та модернізованої
продукції відповідно до вимого ринку, висока матеріаломісткість
продукціїі як результат - низька конкурентоспроможність
вітчизняної машинобудівної продукції;
4. переважання імпорту над експортом, витіснення
імпортованою продукцією вітчизняної з внутрішнього ринку;
5. відсутність ресурсозберігаючих технологій, низька
інноваційна активність підприємств, однією з причин яких є нестача
власних фінансових ресурсів;
6. низький рівень бюджетного фінансування;
7. зростання вартості виробничих ресурсів, відтік
висококваліфікованих працівників (інженерів, механіків тощо) за
кордон, нестача робітничих кадрів.
Таким чином, на основі здійсненого аналізу, опрацьованої
літератури [188, 189, 190] та власних міркувань можна зробити
висновок, що потужний колись машинобудівний комплекс
області сьогодні характеризується переважно складальним та
комплектуючим типом виробництва. Така негативна ситуація
пов’язана, на нашу думку, з одного боку, з намаганням
вітчизняних підприємств вижити в умовах жорсткої конкуренції
та ускладненням процесів збуту продукції, відсутністю сировини,
а з іншого – внаслідок реалізації закордонних інвестиційних
проектів, відкриття підприємств, для яких характерним є
неповний цикл виробництва (наприклад ТОВ «Ядзакі Україна
» - виробництво електричних кабелів для легкових автомобілів).
Було також виявлено ряд позитивних тенденцій, це, зокрема,
збільшення інвестицій, збільшення обсягів реалізації продукції,
в тому числі й інноваційної, збільшення прибутковості тощо, але
поряд із цим було також визначено ряд проблем розвитку галузі
машинобудування, вирішення яких можливе як за активності
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підприємств, так і від заходів, здійснених на рівні держави.
Основні заходи щодо усунення проблем на рівні держави
включають: підвищення державного фінансування, заохочень
до інноваційної діяльності; забезпечення державних замовлень;
покращення структури та умов експорту машинобудівної продукції;
обмеження експансії іноземних виробників на внутрішній ринок;
контроль за цінами на сировину тощо.
На рівні підприємств необхідно: розширити асортимент
продукції; диверсифікація виробничої діяльності; оновлення
виробничої бази; підвищення внутрішнього кооперування;
посилення ролі маркетингу при формуванні виробничої програми;
впровадження та освоєння інноваційної продукції; збільшення
випуску імпортозамінної продукції тощо.
3.6.4 Туризм і рекреація
Розвиток туристично-рекреаційної галузі для Закарпаття має
важливе значення, оскільки світовий досвід незаперечно доводить,
що по прибутковості рекреаційна діяльність поступається лише
нафтовидобуванню й автомобілебудуванню. Прогресивний розвиток
рекреаційно-туристичної індустрії в Карпатському регіоні України
сьогодні неможливий без ефективного використання туристичнорекреаційного потенціалу регіону, розвитку туристичних продуктів,
без формування сучасної інфраструктури на базі стратегічного
управління і взаємодії великого, середнього і малого бізнесу та
залучення вітчизняних і іноземних інвестицій [191].
Закарпатська область займає вигідне геополітичне положення,
знаходиться в географічному центрі Європи і межує з 4-ма
країнами. Саме таке вигідне географічне розташування та наявність

Діагностика і формування пріоритетів стратегічного економічного розвитку регіону

415

рекреаційних ресурсів дає можливість розвивати різні напрями
туристичної діяльності. Рекреаційні ресурси Закарпатської області
складають унікальний рекреаційний і соціальний потенціал, на
основі якого сформувалися бальнеологічні й кліматичні курорти з
санаторно-оздоровчими закладами різних форм власності.
Область є унікальною екологічною системою заходу
України з різноманітним рельєфом та кліматичними умовами. Її
територія на півночі захищена Карпатським хребтом, з північного
заходу – Татрами, з півдня – західними Румунськими горами і
Мараморошським масивом.
Рекреаційні ресурси Закарпаття включають: бальнеологічні;
лісові та кліматичні; біологічні; водні; історико-культурні
(багатонаціональна кухня, колоритні традиції); ландшафтні .
Одними із найважливіших природних ресурсів області
є бальнеологічні, що включають лікувальні мінеральні води,
лікувальні грязі та озокерит. Мінеральні лікувальні води є
найціннішим видом бальнеологічних ресурсів. У Закарпатській
області широко поширені родовища лікувальних мінеральних вод
різних типів. За кількістю та якістю лікувальних мінеральних вод
Закарпаття займає перше місце на Україні. Тут зосереджено 620
мінеральних джерел, з яких понад 300 є вивченими.
У області виявлено і досліджено понад 700 водопроявів у
складі 67 основних родовищ мінеральних вод біля 30 типів. Із 609
населених пунктів Закарпаття – водопрояви є у 235. На території
Закарпаття нараховується близько 50 джерел термальних вод, проте
більшість з них знаходяться на території низинних районів області
[192].
Аналіз бальнеологічних ресурсів є вкрай важливим, оскільки
вони визначають перспективні напрями розвитку туристичного
бізнесу. У мережу санаторно-курортних та оздоровчих закладів
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Закарпатської області у 2010 році увійшли: 19 санаторіїв, 7
санаторіїв-профілакторіїв, 29 баз відпочинку, по одному пансіонату
з лікуванням та відпочинку, 2 курортні поліклініки та 3 дитячі
оздоровчо-санаторні позаміські заклади цілорічної дії. Шосту
частину перерахованих суб’єктів зосереджено у Свалявському
районі, 14% - у Мукачівському, 11% - у Хустському та 9,7% - у
Тячівському районі (табл.1). Подальший розвиток туристичнорекреаційного комплексу вимагає значних державних інвестицій у
модернізацію існуючих та будівництво нових санаторно-курортних
закладів. Проте, переважна більшість санаторно-курортних
комплексів наразі є приватною власністю, що сприяє підвищенню
якості послуг, покращенню матеріальної бази закладів, залученню
інвестицій.
Таблиця
1.
Наявність
закладів по районах Закарпаття, одиниць
По області
Берегівський
Великоберезнянський
Виноградівський
Воловецький
Іршавський
Між гірський
Мукачівський
Перечинський
Рахівський
Свалявський
Тячівський
Ужгородський
Хустський

санаторно-курортних
2006
69
3
2
7
1
3
2
9
2
5
14
6
8
7

2009
60
3
2
7
3
2
9
2
4
10
6
5
7

2012
57
1
3
4
3
2
5
3
1
8
17
2
6

Як видно із таблиці, у 2012 році майже втричі збільшилась кількість
санаторно-курортних закладів у Тячівському районі, та спостерігається
зменшення їх у Мукачівському та Свалявському районах.
Ефективність функціонування санаторно-курортних закладів
в умовах комерціалізації їх діяльності, в значній мірі визначається
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кількістю осіб, які скористалися їх послугами, що відображено у
таблиці 2.
Таблиця 2 Кількість осіб, оздоровлених санаторно-курортними
закладами по районах Закарпатської області
2006

2009

2012

По області

69401

65255

75977

Берегівський

2082

290

378

-

482

2649

470

1846

3088

Воловецький

-

-

-

Іршавський

-

249

2368

Між гірський

2258

1629

2070

Мукачівський

21165

21534

15603

Перечинський

756

196

844

Рахівський

2664

3461

4832

Свалявський

24858

25819

24554

Тячівський

287

839

5171

Ужгородський

1293

3543

4373

Хустський

13568

5367

9000

Великоберезнянський
Виноградівський

Із даних, наведених у таблиці, видно суттєве зростання кількості
оздоровлених осіб санаторно-курортними закладами Тячівського
району: у шість разів збільшилася кількість рекреантів у 2012 році,
порівняно із 2009 роком. Це пояснюється зростанням кількості
закладів та покращенням сервісного обслуговування. Як видно із
таблиці, майже вдвічі зросла кількість оздоровлених у Хустському
районі у 2012р. Майже стабільною залишається кількість
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оздоровлених у Свалявському, Міжгірському, Мукачівському
районах. Спостерігається значне зростання кількості оздоровлених
у 2012 році у Іршавському та Великоберезнянському районах.
Сприятливим фактором для туристичної галузі області є
також забезпеченість лісовими, біологічними та сприятливими
кліматичними ресурсами. Екосистема Карпатського біосферного
заповідника віднесена до найцінніших екосистем Землі і входить до
міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Курортні ліси
навколо оздоровниць виконують захисні, санітарні та рекреаційні
функції. Вони підтримують дебіт мінеральних джерел, створюють
сприятливі умови для лікування, оздоровлення та відпочинку
туристів [193].
Завдяки багатій фауні на Закарпатті можна розвивати і такі
види відпочинку як мисливство та рибальство. Однак, перш за все
потрібно забезпечити ефективне відтворення і охорону мисливських
та рибальських ресурсів. Цікавим для місцевого жителя стали б
екскурсії на тваринні ферми, до вівчарів. Проте найбільш популярним
напрямом залучення лісових та біологічних ресурсів є пішохідний
туризм, для якого розробляються цікаві екотуристичні маршрути.
Альтернативним видом пішохідному туризму є велосипедний, що
поширений у європейських країнах.
Понад 2/3 земельних площ області займають гірські хребти та
гори, що сприяє розвитку гірськолижного туризму. Гірські схили
в Україні є придатні для облаштування гірськолижних трас за
найвищими світовими стандартами. Найбільша кількість витягів у
Рахівському та Воловецькому районах – по 12. Проте гірськолижних
комплексів у Рахівському районі – 12, а у Воловецькому – лише 2.
Ефективне функціонування туристично-рекреаційної галузі

Закарпатті включає понад 700 пам’яток історії, культури та
архітектури. На Закарпатті добре збереглися звичаї та обряди,
оригінальний фольклор, художні промисли, що також підвищує
туристичний інтерес і виступає значним рекреаційним ресурсом. В
області знаходиться десять середньовікових замків: Ужгородський,
Мукачівський та Чинадіївський за станом є придатними для
використання як екскурсійні об’єкти. Інші сім замків менш, але
також придатні для туристично-екскурсійного обслуговування
рекреантів. Історико-культурний потенціал області, за винятком
деяких пам’яток, в туристичних цілях використовується недостатньо.
Історико-культурні ресурси ефективно можуть використовуватися у
сільському туризмі та екскурсійній діяльності за умови розвиненої
соціальної та транспортної інфраструктури.
Диверсифікована
туристична
діяльність
здійснює
безпосередній вплив на соціальну, культурну, економічну сторони
життя населення гірських територій. Попит на послуги туризму
здійснює активний вплив на розвиток товарного ринку та ринку
послуг, стимулює діяльність галузей туристичної індустрії.
Залучення інвестицій в розбудову інфраструктури туризму сприяє
функціонуванню суміжних галузей: будівництва, сільського
господарства, виробництва товарів широкого вжитку, розвитку
народних промислів і т. д.
Альтернативною формою розміщення туристів є сільські садиби.
Сільський туризм є одним із інструментів комплексного розвитку
сільських територій і сільської інфраструктури та збільшення джерел
доходів сільського населення. Саме тому, в країнах, які розвиваються,
сільський зелений туризм підтримується і заохочується державою,
доступ до діяльності в цій сфері максимально спрощений, а суб’єкти,

значною мірою підсилюється наявністю розвиненої мережі
історико-культурних рекреаційних об’єктів, кількість яких у

які надають послуги в цій сфері, отримують різні преференції, у тому
числі і податкові. Основою в організації відпочинку на селі виступає
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сільська сім’я, яка проживає в селі, здійснює основну діяльність,
пов’язану з веденням особистого селянського господарства, і додаткову,
- з використанням майна цього власного господарства для надання
послуг у сфері сільського зеленого туризму, а саме: забезпеченням
відпочивальників житлом, харчуванням, ознайомленням з місцевою
культурою і традиціями.
Організація сільського туризму не потребує значних
фінансових вкладень з боку власника садиби. Діяльність у сфері
сільського туризму дозволяє також організувати збут екологічно
чистої сільськогосподарської продукції місцевого населення. У
подальшому можливе створення кластерів у цій сфері.
У цілому, в області мають значну перспективу розвитку
близько 30 видів туризму: молодіжного, сімейного, зеленого,
сільського, спортивного, пригодницького, екологічного, релігійного,
тематичного, пізнавального, історичного, подійного, харчового
(гастрономічного), винного, медичного, лікувального, аграрного,
водного, гірського, мисливського, рибальського, пішохідного,
велосипедного, етнографічного, екскурсійного, екстремального,
ностальгічного, геологічного, спелеотуризму.
Для підвищення ефективності функціонування та подальшого
розвитку туристично-рекреаційної галузі області вкрай важливим є
розв’язання цілого комплексу завдань, а саме: стимулювання розвитку
сільського туризму; розробка туристичних маршрутів; проведення
обстеження та інвентаризації території та об’єктів природно-заповідного
фонду; відновлення роботи непрацюючих чи неефективно працюючих
туристично-рекреаційних закладів, створення туристичних гуртків
для учнів, залучення молоді для участі у туристично-спортивних
заходах; забезпечення ефективного використання з лікувальною метою
водопроявів термальних і мінеральних вод; створення розвиненої
рекламно-інформаційної інфраструктури туризму та рекреації.
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Важливим для області та країни в цілому є стимулювання
попиту на внутрішній туризм, оскільки багато наших співвітчизників
обирають відпочинок за кордом через якість сервісу. Тому для того,
щоб конкурувати із закордонними курортами, перш за все потрібно
підвищувати якість сервісного обслуговування туристів.
Активізація підприємницьких ініціатив у туристичній галузі
дасть можливість вирішити багато актуальних проблем громад
соціального та економічного характеру, а саме – зменшення
безробіття, скорочення міграції населення з сільських районів у
міста та на заробітки за кордон, підтримка традиційних народних
промислів, збереження національних традицій.
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Частина 4
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ
ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Виділення стратегічних пріоритетів економічного розвитку
регіону зумовило необхідність дослідження їх інституціонального
забезпечення
та
оцінки
розвитку
інституціональноорганізаційного середовища в контексті сприяння подальшій
активній підтримці цих пріоритетів. Актуальність і важливість
такого дослідження визначається потребами розробки механізму
вдосконалення інституціональної та організаційної підтримки
найважливіших видів економічної діяльності на регіональному
рівні.
4.1. Інституціональне середовище розвитку агропромислового виробництва в Закарпатській області
Агропромислове виробництво як пріоритетна сфера
діяльності для Закарпатської області може ефективно
розвиватись за умов відповідної інституціональної підтримки
та режиму інституціонального сприяння. Зазначена підтримка
розвитку аграрної сфери та підприємницької діяльності на
селі забезпечує ефективне вирішення основних проблем, які
пов’язані з інфраструктурним, інвестиційним, фінансовим
забезпеченням, законодавчою базою, господарською діяльністю
та соціальною сферою. Тому якісно сформоване та ефективно
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розвинуте інституціональне середовище виступає стимулюючим
фактором розвитку вказаної сфери. Воно накладає обмеження
на поведінку підприємців і, водночас, стабілізує та прискорює
їх економічну діяльність, оптимізує трансакційні витрати і
підвищує тим самим ефективність. Крім того, розвиненість
цього середовища спрощує доступ до інформації, дає
можливість приймати правильні управлінські рішення, знижує
ризики невизначеності тощо.
Інфраструктура організаційно-інституціональної підтримки
агропромислового сектору Закарпатської області представлена
такими групами установ та організацій (табл.4.1):
1) Об’єднання, асоціації;
2) Ради, федерації;
3) Консультативно-інформаційні, дорадчі фірми (установи);
4) Фонди інвестування, фінансової підтримки аграріїв;
5) Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
6) Наукові установи, навчальні заклади.
Наведений перелік установ є неповним, і в ньому знайшли
відображення лише ті установи та структури, які стали найбільш
активними учасниками в Закарпатській області (про це свідчить,
зокрема, інформація про їхню діяльність в органах регіональної
влади, в засобах масової інформації, на їхніх сайтах в Інтернеті, інших
джерелах). На перший погляд створюється враження про достатній
розвиток відповідних інститутів та активну інституціональну
підтримку й розбудову середовища агропромислового підприєм
ництва. Однак, насправді діяльність названих організацій є
настільки неактивною, безсистемною та неефективною, що вони
на даному етапі суттєво не можуть покращити стан справ у сфері
агропромислового виробництва в нашій області, сприяти його
розвиткові та інтенсифікації.
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Таблиця 4.1 Організаційно-інституціональне забезпечення
агропромислового виробництва та розвитку сільських територій у
Закарпатській області*
№
за/ п
1
2

Назва установи
(організації)

Основні напрями, цілі, завдання діяльності

Об’єднання, асоціації
Асоціація фермерів і
Консультації з питань господарської діяльності,
приватних землевласників надання інформаційної підтримки, обмін досвідом,
Закарпатської області
обговорення проблем упровадження нових сортів і
видів продукції, підвищення урожайності та якості
Асоціація приватних
виноградарів та виноробів
Закарпаття
Ради, федерації

1

Обласна організація
Всеукраїнської асоціації
сільських і селищних рад

Розв’язання місцевих проблем, забезпечення організації взаємодії, проведення консультацій з місцевими
органами виконавчої влади з питань фінансово – бюджетної політики та розроблення і реалізації програм
соціально-економічного розвитку районів; здійснення
аналізу проблем розвитку і діяльності органів місцевого самоврядування, розроблення і внесення пропозицій
обласному (регіональному) відділенню Асоціації щодо
необхідності вирішення в установленому порядку
питань, які мають загальнодержавне значення

2

Обласна рада сільсько
господарських підприємств
Закарпатської області

Обговорення та сприяння вирішенню спільних
проблем організації виробництва, упровадження
нових технологій

3

Федерація роботодавців
агропромислового
комплексу та
продовольства
Закарпатської області

Створення максимально ефективної моделі розвитку
аграрної галузі, що передбачає залучення додаткових фінансових ресурсів у галузь та оптимізацію
існуючих фінансових потоків як з приватного сектору
економіки, так і з державного бюджету; консолідація та об’єднання всіх інститутів громадянського
суспільства, що здійснюють свою діяльність в сфері
АПК; формування потреб галузі, що є основою
для обґрунтування обсягу бюджетних видатків,
посилаючись на конкретні пропозиції учасників
ринку; побудова ефективної моделі соціального
діалогу в галузі АПК за участі організацій
роботодавців, профспілок та влади; налагодження
прямого та відкритого діалогу з владою; участь у
розробці поточних планів та стратегії розвитку галузі
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Консультативно-інформаційні, дорадчі фірми (установи), сільськогосподарські дорадчі
служби
1
Благодійний фонд
Основна мета діяльності Фонду: доброчинна
«Закарпатський
безкорисна діяльність, спрямована на надання різних
сільськогосподарський
видів допомоги і консультацій сільгоспвиробникам,
дорадчий центр
які займаються вирощуванням сільськогосподарської
«ТерраДеі»»
продукції та тваринництва, створення зразкових
господарств, матеріально-технічна допомога
2
Благодійна організація
Розвиток ринкової економіки в сільській місцевості,
«Закарпатський обласний сприяння зростанню рівня доходів та покращанню
центр дорадництва»
добробуту сільського населення шляхом підвищення
рівня знань сільських товаровиробників, сприяння у
прийнятті ними обґрунтованих економічних рішень,
правовий захист соціальних, економічних, фахових
та інших інтересів населення сільських місцевостей
Сільськогосподарські кооперативи
1

1

Сільськогосподарський
Овочівництво, декоративне садівництво та вирощуобслуговуючий кооператив
вання продукції розсадників
«Дари Берегівщини»)
Фонди інвестування, фінансової підтримки аграріїв
Закарпатське відділення
Надання фінансової підтримки фермерським
Українського державного
господарствам через регіональні відділення
фонду підтримки
Укрдержфонду; сприяння кадровому, науковофермерських господарств технічному забезпеченню фермерських господарств
в умовах ринкової економіки; визначення розміру
потреби у коштах для фінансової підтримки
фермерських господарств. Кошти державного
бюджету надаються в установленому законодавством
порядку на безповоротній та на конкурсних засадах
на поворотній основі

2

Обласний фонд
інвестування об’єктів
соціальної сфери та
промисловості (програма
«Власний дім»)

Надання пільгових кредитів позичальникам за
Програмою «Власний дім» для будівництва,
добудови, ремонту та реконструкції житлових і
нежитлових приміщень, придбання обладнання,
сільськогосподарської техніки тощо, для
розвитку особистого селянського господарства
та підприємницької діяльності, для вирішення
соціально – побутових умов проживання мешканців
сільської місцевості краю

3

Закарпатська філія НАК
«Украгролізинг»

Поліпшення матеріально-технічного і сервісного
забезпечення сільськогосподарського виробництва,
технічне переоснащення сільського господарства
шляхом інвестування коштів в агропромисловий
комплекс регіону на засадах фінансового лізингу
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Наукові установи, навчальні заклади
Біологічний факультет
Проведення наукових досліджень, наукове
ДВНЗ «УжНУ»
забезпечення сільськогосподарського виробництва,
підготовка кадрів
Відокремлений
підрозділ Національного
університету біоресурсів
і природокористування
України «Мукачівський
аграрний коледж»
Закарпатська державна
сільськогосподарська
дослідна станція Інституту
сільського господарства
Карпатського регіону
НААН

*Сформовано та узагальнено автором

Наприклад, діяльність Закарпатського відділення Українського
державного фонду підтримки фермерських господарств, яке повинно виконувати функції з реалізації державної політики щодо
підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, упродовж останніх двох років практично припинена. Основними напрямками діяльності цієї установи згідно з установчими документами є: надання фінансової підтримки фермерським господарствам
через регіональні відділення Укрдержфонду; сприяння кадровому,
науково-технічному забезпеченню фермерських господарств в умовах ринкової економіки; визначення розміру потреби у коштах для
фінансової підтримки фермерських господарств. Кошти державного бюджету надаються в установленому законодавством порядку на безповоротній та на конкурсних засадах на поворотній основі [194]. Відсутність надходжень коштів з Державного бюджету
практично паралізувала діяльність регіональних відділень фонду
майже по всій країні. Зрозуміло, що ніяка суттєва фінансова підтримка фермерських господарств не здійснювалась. Характерно,

Інституціональне забезпечення стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

427

що на офіційному сайті Фонду надано звіт про його роботу лише
за 2006р. Упродовж 2010-2011рр. Закарпатське відділення Фонду
виконувало такі види робіт: проведення нарад з головами асоціацій
фермерів, на яких йшла мова про фінансову підтримку фермерських
господарств, надсилання листів фермерським господарствам про
фінансову підтримку, що надається через Закарпатське відділення
Укрдержфонду; інформування про роботу відділення головного
управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;
висвітлення діяльності Укрдержфонду в обласних засобах масової
інформації. Тобто, вся діяльність звелась до інформаційно-нарадчої,
що ніяким чином не могло сприяти фермерському рухові в регіоні. На
думку представників Закарпатської організації Асоціації фермерів
та землевласників України, державні програми підтримки аграрної
галузі або існують тільки на папері, або приносять виробникам
розчарування.
Для
середньостатистичного
закарпатського
фермерського господарства чи не єдиним джерелом отримання
фінансової підтримки є Укрдержфонд, інші програми для нього
реально не доступні. В 2011 році області було виділено 210 тис. грн.
для пільгового кредитування. Обласна конкурсна комісія ці кошти
розподілила між трьома господарствами, повний пакет документів
направлено до Києва вчасно, а гроші до кінця року фермери так і не
отримали. Причому жодних пояснень щодо таких дій ні від кого не
надійшло [195].
Варто звернути увагу на важливості роботи сільсько
господарських дорадчих служб, концепція становлення яких в
Україні була затверджена ще в 2001р. [196]. Як зазначено у вступі
названого документа, дорадча діяльність в аграрній сфері, як один із
інструментів державної аграрної політики, покликана сприяти розвитку ринкової економіки в сільській місцевості, підвищенню рівня
доходів та покращанню добробуту сільського населення специфіч-
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ними засобами: шляхом підвищення рівня знань сільських товаровиробників і сільського населення та сприяння у прийнятті ними
обґрунтованих економічних рішень.
Основними завданнями дорадчих служб повинні бути:
• надання практичної допомоги сільськогосподарським
товаровиробникам та сільському населенню в освоєнні методів
прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки;
• підвищення рівня знань і практичних навичок
сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення
шляхом активного навчання, демонстраційних показів, надання
інтегрованої інформації тощо;
• надання індивідуальних порад конкретним сільсько
господарським товаровиробникам та селянським господарствам
з питань маркетингу, менеджменту, застосування сучасних техно
логій;
• орієнтація аграрної науки на проведення прикладних
досліджень відповідно до потреб сільськогосподарських
товаровиробників та сільського населення;
• сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у реалізації державної аграрної політики.
Активно діючою дорадчою структурою в аграрній сфері області є «Благодійний Фонд Закарпатський сільськогосподарський
дорадчий центр «ТерраДеі»». Основною метою діяльності Фонду
є доброчинна безкорисна діяльність, спрямована на надання різних
видів допомоги сільгоспвиробникам, які займаються вирощуванням
сільськогосподарської продукції та тваринництва і консультацій,
створення зразкових господарств, їх матеріально-технічна допомога.
Основними цілями та завданнями Фонду є:

висококваліфікованими фахівцями різних сільськогосподарських
профілів;
• сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених та
безробітних;
• надання теоретичної та практичної допомоги у створенні
сільськогосподарських господарств, їх державній реєстрації;
• надання рекомендацій для вибору відповідного сортового
набору культур, оцінки якості насіння та посадкового матеріалу, які
найбільше відповідатимуть існуючим ґрунтовим та кліматичним
умовам, організація ґаздівських курсів з урахуванням особливостей
регіону;
• створення нових робочих місць з метою збільшення
зайнятості населення, підвищення професійного рівня сільського
населення;
• створення та допомога у створенні «еталонних» господарств
стимулювання вирощування екологічно чистої продукції;
• розвиток співпраці з подібними фондами;
• надання
благодійної
допомоги
малозабезпеченим
громадянам та багатодітним сім’ям;
• організація та проведення виставок сільськогосподарської
продукції;
• проведення конференцій та семінарів;
• інша діяльність, що не заборонена діючим законодавством.
Зрозуміло, що однієї такої успішної структури недостатньо для
забезпечення потреб у перерахованих послугах усіх підприємців,
фермерів, особистих селянських господарств. Вони саме на цьому
часто наголошували під час опитувань, круглих столів, спілкування
з представниками влади та науковцями.

сприяння сільськогосподарському розвитку регіону шляхом
надання необхідної методичної і практичної дорадчої допомоги

Особливо важливим напрямом розбудови виробничої та
сервісної інфраструктури на селі повинні ставати обслуговуючі

•
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сільськогосподарські кооперативи. Назване формування являє
собою підприємство, створене для обслуговування переважно своїх
членів на засадах взаємодопомоги й економічного співробітництва.
Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” поділяє
обслуговуючі кооперативи залежно від видів діяльності на
переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та
багатофункціональні [197]. Більш детальний перелік послуг, які можуть надавати обслуговуючі кооперативи, є таким:
• зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції;
• переробка сільськогосподарської продукції і лісової
сировини;
• матеріально-технічне постачання;
• виробництво
окремих
видів
сільськогосподарської
продукції (вирощування насіння деяких сільськогосподарських
культур, молодняка птиці, свиней, племінної худоби тощо);
• ремонт сільськогосподарської техніки та її технічне
обслуговування;
• транспортне обслуговування;
• газифікація, телефонізація, електронізація і комп’ютеризація
сільського господарства;
• виконання окремих видів сільськогосподарських робіт
(оранка, збирання врожаю, боротьба з шкідниками і хворобами
сільськогосподарських культур, штучне осіменіння худоби,
ветеринарне обслуговування);
• виконання будівельних робіт і замовлень на проектну
документацію;
• виробництво окремих видів добрив, техніки й устаткування
для потреб селян;

Нині діючі в Україні формування споживчої та кредитної
кооперації працюють відокремлено, їхні економічні інтереси не
пов’язані із зростанням ефективності сільськогосподарського
виробництва. Залишається не розвинена сільськогосподарська
обслуговуюча кооперація. Частка сільськогосподарської продукції,
що реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи, не перевищує одного відсотка, тоді як у розвинених
країнах вона становить 80-90%. Деякі положення чинного
Закону України
„Про сільськогосподарську кооперацію”
стримують розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі
економіки, зокрема це стосується створення неприбуткових
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На шляху
подолання економічної кризи та відродження села важливими є
створення робочих місць в сільській місцевості, пов’язаних не
тільки із виробництвом сільськогосподарської продукції, а й з
покращенням соціальної інфраструктури села та різноманітних
форм обслуговування сільських жителів. Результатом цього
повинна стати ліквідація бідності та збільшення доходів сільського
населення [199].
Успішним прикладом комплексного розвитку малого бізнесу
на селі є сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Дари
Берегівщини», який було створено кілька років тому за підтримки
Проекту аграрного маркетингу на Закарпатті. Кооператив об`єднав
виробників овочів з кількох населених пунктів. На базі кооперативу
знаходяться сортувальні машини для огірків, що дає можливість
у сезон здавати щоденно до 10 тонн огірків на завод «Універ».
Створення кооперативу дозволило забезпечити роботою більше 50
осіб. Власне, йдеться про комплексний розвиток малого бізнесу

• консультаційне обслуговування (бухгалтерське, фінансове,
аудиторське, агрономічне, зоотехнічне, економічне та ін.) [198].

на селі, що є основою економіки будь-якої розвинутої країни.
Обслуговуючі кооперативи - практично нове явище в ринковому
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середовищі країни. Вони роблять тільки перші кроки у своєму
становленні, тому ще економічно слабкі, їхні організаційні структури
перебувають у стадії формування. Їм значно важче, ніж іншим
суб`єктам, адаптуватися до умов ринку. Вони переживають процес
упередженого ставлення до себе з боку органів влади, нерозуміння
самих селян та їхньої невпевненості в тому, що кооператив може
функціонувати за сучасних умов. СОК «Дари Берегівщини»,
незважаючи на такі застереження, досить впевнено розвивається.
Члени кооперативу беруть активну участь у всіх семінарах, що
проводить Закарпатське представництво Проекту аграрного
маркетингу, та навчають своїх родичів, односельців вирощувати
овочі. З таким кооперативом значно легше працювати переробним
заводам та постачальникам матеріально-технічних ресурсів, які
всіляко допомагають кооперативу системою знижок при закупівлі
матеріально-технічних ресурсів, безпроцентними кредитами та
преміями [200]. Однак один, хоч і достатньо успішний приклад, не
дає підстав говорити про обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи в нашому регіоні як про поширене та ефективне явище в
розвитку інфраструктури аграрної сфери.
Оскільки в рамках досліджуваної теми окремо не проводилося
опитування жителів сільських громад чи представників бізнесу
на селі, то з метою виявлення основних тенденцій і проблем
інституціонального середовища, зокрема щодо підтримки
сільськогосподарського виробництва, було використано результати
аналітичного звіту «Пріоритети сталого розвитку сільських
громад Закарпатської області», розробленого в рамках проекту
Закарпатської обласної державної адміністрації «Розбудова
спроможності Закарпатської обласної державної адміністрації
щодо розроблення регіональної програми розвитку сільських
територій у Закарпатській області» за підтримки Канадської агенції
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міжнародного розвитку та Канадського бюро міжнародної освіти
[201]. У рамках цього проекту у квітні-травні 2012р. проводилось
опитування (анкетування) жителів сільських громад, за результатами якого сформульовано пріоритети, потреби та проблеми розвитку
сільських громад у розрізі низинної, передгірської та гірської зон
Закарпатської області. Серед економічних проблем розвитку громад нашої області виділено такі (табл.4.2). Як показали результати
опитування, сільські громади наголошують на таких проблемах
інституціонального характеру, як велике податкове навантаження,
недостатній рівень розвитку інфраструктури (в першу чергу
транспортної та туристичної), відсутність державної підтримки
розвитку сільського господарства, пасивність та неефективність
органів місцевої влади. Для всіх трьох зон краю важливими є
проблеми занепаду виробництва (як сільськогосподарського, так і
промислового), відсутність можливості працевлаштування, низький
рівень доходів населення, погані транспортні комунікації.
Таблиця 4.2 Основні економічні проблеми розвитку
сільських громад Закарпатської області (сформовані на основі
опитування) [201; С.24-27]*\
Низинна зона
Відсутність можливостей
працевлаштування,
зокрема для молоді

Передгірська зона
Відсутність
можливостей
працевлаштування

Гірська зона
Відсутність
можливостей
працевлаштування,
зокрема для молоді
Низький рівень заробітної Відсутність чи занепад, Занепад промислового
плати, пенсій, інших
недофінансування
виробництва
доходів
інфраструктури
(транспортної,
комунальної, соціальної,
охорони здоров’я)
Велике податкове
Занепад промислового Низький рівень
навантаження
виробництва
заробітної плати та
інших видів доходів
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Занепад
сільськогосподарського
виробництва
Недостатній рівень
розвитку туристичної
інфраструктури
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Відсутність державної
підтримки розвитку
сільського господарства
Низький рівень
заробітної плати, пенсій,
відсутність можливості
для отримання доходів
Пасивність та
неефективність місцевої
влади
Відсутність туристичної
інфраструктури

Вилучення коштів із
місцевих бюджетів у
бюджети інших рівнів
Низький рівень оплати
оренди землі, труднощі в
отриманні земельного паю
Погані транспортні
комунікації з іншими
населеними пунктами,
зокрема, з районними
центрами
*Проблеми розвитку наведені в порядку спадання
їх важливості для респондентів

Велике податкове
навантаження на малий
бізнес
Недостатній рівень
розвитку туристичної
інфраструктури
Малоземелля
Погані транспортні
комунікації з іншими
населеними пунктами,
зокрема, з районними
центрами

Слід звернути увагу й на такі характерні результати опитування,
які стосувались соціальних проблем розвитку й одночасно є
дотичними до інституціонального середовища. Зокрема, виділення
проблеми виплати заробітної плати «в конвертах», соціальна
деградація жителів сіл, деградація освіти, інтелектуального рівня
громадян, міграція жителів сільської місцевості.
Ознайомлення з роботою регіональних органів влади, окремих
сільськогосподарських підприємств і фермерів, представників
обласних служб агропромислового комплексу дає підстави зробити
висновок про достатньо активну й постійну увагу з боку урядових
структур різних рівнів до проблем розвитку сільських територій
та агропромислового виробництва на території області. Про це
свідчать заходи, що періодично проводяться як на рівні області, так
і окремих районів області. Зокрема, у 2010 році відбулося засідання
„круглого столу” на тему: „Громадське обговорення проекту
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Програми економічних реформ на 2010-2014 роки фахівцями
агропромислового комплексу Закарпатської області”. Фахівці,
що брали участь у заході, відзначили важливість здійснення
системних реформ в аграрному секторі економіки, зокрема в
частині удосконалення земельних відносин, механізмів державної
підтримки сільгоспвиробників, забезпечення передбачуваності
регуляторної політики держави в галузі тощо [202].
За останні роки в Закарпатті не було закладено жодного гектару
винограду, при тому, що держава передбачає повну компенсацію
за розвиток садівництва та виноградарства. Високою залишається
вартість ліцензій для виноробів. Існують проблеми і у сфері
традиційного для Закарпаття вівчарства, зокрема, це стосується
збуту овечої шерсті [203].
Важливим напрямом та інструментом інституціональної
підтримки розвитку аграрного сектору слід визнати регіональні
програми розвитку, яких в області саме в аграрному секторі
реалізовується вісім, як зазначено на сайті ОДА (із загальної
кількості державних і регіональних програм - 83), а саме (табл.4.3):
Таблиця 4. 3 Програми розвитку аграрного сектору
Закарпатської області, станом на 2012рік*
№
за/п

Повна назва
програми,
замовники
виконання
1 Регіональна
програма земельної
реформи в
Закарпатській
області на 2006-2012
роки
Головне управління
Держкомзему в
Закарпатській
області

Програма
підготовлена на
виконання
Постанова
Верховної Ради
України від
22.09.2005 №
2897-ІУ

Програма
затверджена

Строки
реалізації

Рішення обласної
2006ради від 14.09.2006 2012рр.
№ 79,
від 23.10.2007 №
378,
від 24.04.2009 № 844
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2 Програма розвитку
та підтримки
тваринництва і
птахівництва в
області на 2010-2015
роки
Головне управління
агропромислового
розвитку

Стаття 43
Закон України
„Про місцеве
самоврядування в
Україні ”

Розпорядження від
06.07.10 № 472
Рішення обласної
ради від 08.07.10
№1145

3 Програма підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу області на
2009-2013 роки.
Головне управління
агропромислового
розвитку

Закон України
„Про місцеві
державні
адміністрації”
із врахуванням
положень
Концепції
сталого розвитку
Закарпаття

Розпорядження
2009від 24.04.09 №837
2013рр.
„Про внесення
змін до рішення
обласної ради від
14.01.09 №766 „Про
обласний бюджет
на 2009 рік” (із
внесеними змінами
від 27.02.09р.)

4 Програма охорони і
Земельний кодекс
підвищення родючості України
ґрунтів на 2005-2015
роки
Головне управління
агропромислового
розвитку
5 Програма підтримки
розвитку сільсько
господарських
обслуговуючих
кооперативів на період
до 2015 року
Головне управління
агропромислового
розвитку

Стаття 43
Закону України
“Про місцеве
самоврядування”

20102015рр.

Розпорядження голови 2005облдержадміністрації 2015рр.
від 21.12.2004 № 702,
Рішення обласної ради
від 10.01.2005 № 455
(зміни від 16.11.2006
№136)
Розпорядження голови 2009облдержадміністрації 2015рр.
від 15.07.2009 №348
Рішення обласної ради
від 07.08.2009 №906

Інституціональне забезпечення стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону

6 Про затвердження
Порядку використання
у 2009-2013 роках
бюджетних коштів,
що спрямовуються
на підтримку
підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм здешевлення
кредитів
Головне управління
агропромислового
розвитку

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 26.02.2009р №
153

7 Програма підтримки Закон України
фермерських
«Про фермерське
господарств області на господарство»
2008-2012 роки
Головне управління
агропромислового
розвитку
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Постанова Кабінету
2009Міністрів України
2013рр.
від 26.02.2009р №153
„Про затвердження
Порядку використання
у 2009-2013 роках
бюджетних коштів,
що спрямовуються на
підтримку підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм здешевлення
кредитів
Розпорядження голови 2008облдержадміністрації 2012рр.
від 09.01.2008 № 1
Рішення обласної ради
від 12.01.2008 450, від
24.04.2009 №843

8 Програма розвитку
Закон України «Про Розпорядження голови 2012та підтримки галузі
місцеві державні
облдержадміністрації 2015рр.
рослинництва на 2012- адміністрації»
від 09.12.2011 № 776
2015 роки
Головне управління
агропромислового
розвитку
*Складено за даними Закарпатської ОДА. Джерело: [204, c.205].

Спілкування
із
фахівцями
Головного
управління
агропромислового розвитку Закарпатської ОДА дало підстави
зробити висновок, що реально діючими є лише три із зазначених
програм. Зокрема, мова йде про Програму підтримки підприємств
агропромислового комплексу Закарпатської області на 2009-2013
роки; Програму розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва
в Закарпатській області на 2010-2015 роки, Програму розвитку та
підтримки рослинництва на 2012-2015 роки (табл.4.4).
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Таблиця
4.4
Фінансування
Програм
розвитку
та
підтримки
сільськогосподарського
виробництва
в Закарпатській області у 2010-2011роках, тис. грн.*
№
за/п

Напрям виділення коштів
сума

2010
структура, %

сума

2011
структура,
%

Програма підтримки підприємств агропромислового комплексу
Закарпатської області на 2009-2013 роки
1
Відшкодування частки
1,1 млн.
100,0
1,1 млн. 100,0
відсоткової ставки за кредитами грн.
грн.
комерційних банків, наданими
у 2009 р.,
сільгоспвиробникам
0,7 млн.
грн. у
2010р.
Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в Закарпатській області
на 2010-2015 роки
1
Підтримка вівчарства
314,4
34,9
812,3
45,1
2
Підтримка птахівництва
39,4
4,4
3
Часткове відшкодування вартості 546,2
60,7
425,8
23,7
вигот. проектно-кошторисної
документ. для буд-ва та реконстр.
тварин. приміщень та доїльних
залів і придбання обладнання
4
На закупівлю від населення
175,5
9,7
телиць для вирощування
5
На приріст поголів’я корів
335,9
18,7
6
На підтримку козівництва
3,0
0,2
7
Інше
47,5
2,6
Всього по програмі
900,0
100,0
1800,0
100,0

*Таблиця складена за даними Головного Управління агропромислового розвитку Закарпатської ОДА. Джерело: [204, 205].

Перша Програма передбачає відшкодування підприємствам
агропромислового виробництва різниці відсоткової ставки за
залученими комерційних банках кредитами, яка не відшкодовується
за рахунок коштів державного бюджету. Цей механізм дає можливість
здешевити підприємствам кредити, залучені на розвиток галузі
тваринництва і садівництва, інфраструктури сховищ, нарощувати
виробництво сільськогосподарської продукції та зменшувати
фінансовий тиск на підприємства. З коштів обласного бюджету
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на 2012 рік розрахункова сума компенсації відсоткової ставки
за кредитами сільськогосподарським підприємствам складає
2500,0 тис. грн., однак станом на 1 жовтня 2012 року кошторисні
призначення за даною програмою склали всього 500 тис. грн., тобто
лише п’яту частину від потреби.
Основна увага згідно із другою Програмою приділяється
створенню умов для збільшення чисельності маточного поголів’я
великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах та
фермерських господарствах. Адже в сфері тваринництва нашої області
пріоритетним на сьогодні є розвиток молочно-м’ясного скотарства. Як
зазначають фахівці, за умов існування колективних господарств питання
про відтворення поголів’я як у громадському, так і в індивідуальному
секторах знаходились на контролі спеціалістів з тваринництва,
господарств облплемоб’єднання та ветеринарної служби. Ліквідація
тваринницьких ферм в більшості сільгосппідприємств призвела до
нестачі кваліфікованих кадрів, внаслідок чого процес відтворення
поголів’я великої рогатої худоби став неконтрольованим. В області
спостерігається тенденція до значного зниження обсягів штучного
осіменіння худоби, що не сприяє підвищенню генетичного потенціалу
корів як у господарствах населення, так і у фермерських господарствах.
Низьким залишається рівень технічного оснащення ферм,
нерозвиненою є мережа заготівлі, переробки та збуту тваринницької
продукції. Практично відсутні молокопереробні підприємства,
недостатньо забійних пунктів. На порядку денному гостро стоїть
питання будівництва у кожному районі боєнь (санітарно-забійних пунктів) [206; С.3-4]. Саме на вирішення цих питань повинна бути спрямована зазначена Програма, яка включає тринадцять основних напрямів
стимулювання розвитку галузі тваринництва. На реалізацію програми
у 2010р. було виділено 900,0 тис. грн., у 2011році – 1800,0 тис. грн.
(табл.4.4). У 2012 році на виконання цієї Програми передбачено ви-
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ділити 1,5 млн. грн. Як зазначено в інформації Головного Управління
агропромислового розвитку Закарпатської ОДА, прийняття та реалізація програми вже забезпечили створення передумов для нарощування
поголів’я худоби та птиці, досягнення позитивних зрушень у виробництві продукції тваринництва, покращенні інфраструктури тваринницької галузі. Вказане сприяло збільшенню обсягів виробництва молока і
м’яса, а також забезпеченню переробних підприємств сировиною, що
відповідає вимогам СОТ. Фінансування за рахунок Програми вівчарства сприяло збереженню наявного поголів’я овець, збільшенню їх чисельності, що забезпечило приріст виробництва вовни, баранини, сиру
овечого та бринзи.
Третя Програма почала реалізовуватись у 2012 році і
включає вісім основних напрямків стимулювання розвитку
рослинництва. Загальний кошторис Програми на 2012 рік – 16
млн. грн. Реалізація Програми передбачає забезпечення виконання
показників Національного проекту «Зерно України», стимулювання
розвитку основних підгалузей (зерновиробництво, картоплярство,
овочівництво, садівництво, виноградарство), покращання розвитку
страхування в рослинницькій галузі, розширення інфраструктури
переробки та зберігання рослинницької продукції, що, зокрема,
сприятиме підвищенню рівня продовольчої безпеки регіону.
Враховуючи специфіку природно-кліматичних, географічних
умов нашого краю визначені основні напрямки розвитку
сільськогосподарської галузі. На думку спеціалістів, - це
тваринництво та багаторічні насадження, зокрема - виноградарство
та виноробство. Це не значить, що іншими видами виробництва не
треба займатися. Наприклад, овочівництво є тим напрямком, який
дуже «виручає» малоземельних господарів у низинних районах.

Закарпаття є одним з регіонів України, що має унікальні природнокліматичні умови для розвитку виноградарства. Виноградарство
та виноробство в області завжди були однією з пріоритетних
галузей сільського господарства. Продукція галузі має виняткове
значення для підвищення якості життя населення, була і є важливою
бюджетоутворюючою складовою агропромислового комплексу
області, має суттєвий вплив на інший пріоритетний напрямок
розвиток краю - туризм. Ряд вин увійшли в каталоги кращих вин
держави, неодноразово отримували золоті нагороди на міжнародних
виставках, ярмарках. Стабільно та динамічно розвивається приватне
виноробство, а приватні винороби є учасниками різних фестивалів та
суб’єктами сільського зеленого туризму.
Відродженню галузі сприяє також державна підтримка розвитку
виноградарства, що здійснюється за рахунок коштів 1% збору від
виручки, одержаної від реалізації у оптово-роздрібній торгівельній
мережі алкогольних напоїв згідно відповідного закону. За період дії
державної бюджетної програми «Закладання і нагляд за молодими
садами, виноградниками та ягідниками» з 2000 року в області було
висаджено 1,2 тисячі гектарів виноградників. Слід відмітити, що до
участі в цій програмі залучались сільськогосподарські підприємства,
в тому числі і фермерські господарства. Значною перешкодою в
отриманні коштів з таких програм є досить складна процедура
оформлення документації: замовлення та виготовлення проекту
закладки багаторічних насаджень, що коштує досить великі кошти
(на площу 5 га більше 10 тис. грн.), оформлення пакету документів та
постійна здача актів виконаних робіт. Проект Регіональної Програми
розвитку виноградарства та виноробства у Закарпатській області на
період до 2015 року був оприлюднений на сайті облдержадміністрації.

А в гірських районах практично крім тваринництва немає чим
займатися.

Однак на даний час цієї програми немає у переліку Державних і
регіональних програм, що виконуються в області.
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На сучасному етапі валове виробництво винограду всіма
категоріями господарств області не забезпечує потребу населення
для споживання у свіжому виді та переробної промисловості
у сировині. Таким чином, існує диспропорція між потребою
виноробного виробництва в сировині і можливостями сировинної
бази, що проявляється в основному в сортовому складі виноградних
насаджень, відсутності належного сучасного розсадництва.
Отже тут є над чим спільно працювати науковцям, виробникам
та переробникам, громадським організаціям та іншим службам,
які тією чи іншою мірою причетні до розвитку виноградарства
та виноробства. Великою проблемою закладання більших площ є
відсутність бази даних наявності земель, придатних для вирощування
виноградників в розрізі районів, сільських рад, населених пунктів,
контурів та власників цих земель або користувачів. Негативно
впливають на цю ситуацію і прорахунки правового характеру при
паюванні земель колективної власності та недосконалість чинного
законодавства з питань власності на землю (порушена цілісність
масивів виноградників, складність повернення цих масивів до
промислового виробництва через механізм оренди через велику
кількість власників паїв). Враховуючи глобалізацію ринку вина
та вступ України в СОТ, конкуренція загострюється, і галузь
потребує перебудови таким чином, щоб продукція відповідала
високим вимогам ринку. Крім фінансування Програми за рахунок
державного бюджету передбачається також фінансування з
обласного бюджету на розкорчовку застарілих виноградників та
хімічну меліорацію земель під посадку виноградників, часткову
компенсацію страхових премій (внесків), фактично понесених на
страхування ризиків, пов’язаних із діяльністю у виноградарстві. Ці
напрямки та підготовка документації із землеустрою, оформлення
документації для отримання права на оренду земель, придатних
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для виноградарства, фінансуватимуться також за рахунок районних
бюджетів згідно розроблених ними аналогічних Програм.
Актуальним є питання реалізації винограду дрібними
господарями для його подальшої переробки. Переробники прагнуть
закуповувати гарні сорти, високої якості, а платять аграріям дешево,
разом з тим завозять імпортні сорти технічного винограду. Дрібні
виробники мають здебільшого несортову продукцію, невеликі партії
та не завжди високої якості, що ускладнює її реалізацію. Питання
проведення фестивалів, ярмарок - один із шляхів вирішення вказаних
проблем, однак це не забезпечує стабільності. Альтернативою
організації переробки та збуту продукції виноградарства невеликими
господарствами й населенням є створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Ще одна надзвичайно актуальна проблема в розвитку аграрної
сфери як регіону, так і країни в цілому – фінансово-кредитна
її підтримка. Банки не надають кредити фермерам, особистим
селянським господарствам, оскільки в цій сфері існує великий
рівень ризику, недовіра, нестабільність у державі (невідомо,
доки надходитимуть компенсації, адже держава не дотримує
своїх обіцянок відносно підтримки, а бізнес-план повинен бути
розроблений не на 1–2 роки, а мінімум на 4–5). Селянин-виробник
залишається сам на сам із своїми проблемами і не може їх вирішити
без відповідного сприяння та ресурсного забезпечення.
Таким
чином,
у
сфері
сільськогосподарського
та
агропромислового виробництва області поступово розбудовується
відповідне інституціонально - організаційне забезпечення, яке
повинно сприяти розвиткові сільської місцевості та підвищувати
ефективність вказаної сфери.
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4.2. Інституціональне середовище розвитку лісового
господарства, галузі оброблення деревини, виробництва
виробів з деревини та меблів
Лісове господарство, а також галузь оброблення деревини,
виробництва виробів з деревини й меблів у комплексі із
сільськогосподарським виробництвом є тими пріоритетними напрямами
розвитку економіки краю, що мають значний ресурсний потенціал і за
умов належної інституціонально-організаційної та інфраструктурної
підтримки повинні забезпечувати поліпшення добробуту місцевого
населення, рівня розвитку громад, економіки регіону в цілому.
Цілий ряд громадських організацій та агенцій представлений
в організаційно-інституціональній структурі досліджуваної галузі
регіону. В першу чергу, це організації екологічного, природозахисного
спрямування. Серед них виділимо: Карпатський екологічний клуб
«Рутенія», Екологічний клуб «Еко-Екс», Громадський благодійний
фонд екологічного та туристичного розвитку «Ужанська долина»,
Благодійний фонд «Європейський дім», Благодійний фонд «Церква
і навколишнє середовище», Соціально-екологічна громадська
організація «Чистий берег», Закарпатська обласна організація
Всеукраїнської екологічної ліги, Закарпатський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді. Поліпшення екологічної
ситуації в регіоні, формування нового природоохоронного
менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури
громадян - зрозуміло, що даний напрям діяльності є надзвичайно
важливим у контексті формування екологічної культури населення,
розробки та реалізації екологічних програм і проектів, захисту
довкілля, флори та фауни Карпатських гір тощо.
Однак, не менш важливо звернути увагу на такі структури,
які, крім просвітницької та екологічної функцій, здатні позитивно
впливати на забезпечення розвитку підприємництва в досліджуваній
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сфері діяльності, сприяти переходу на нові технології, в тому числі
енергозбереження, створювати нові робочі місця та підвищувати
ефективність виробництва за рахунок поглиблення переробки
деревини.
Особливо доцільно звернути увагу на діяльність «ГО Агентство
сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «FORZA»»,
яке продовжує впроваджувати принципи та виконувати завдання
Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства
в Закарпатті FORZA. Вказаний проект реалізовувався у 20042010 роках; він відіграв і продовжує виконувати важливу роль у
формуванні сталого розвитку регіону. Це був перший та єдиний
в Україні практичний комплексний лісогосподарський проект,
виконаний за підтримки Швейцарської Конфедерації. Основна мета
проекту FORZA - впровадження сталого багатофункціонального
ведення лісового господарства в Карпатському регіоні, з особливим
наголосом на належному управлінні довкіллям та підвищенні
життєвого рівня місцевого населення. Заходи проекту здійснювались
за чотирма компонентами:
I. Багатофункціональне ведення лісового господарства;
II. Економіка лісового господарства та ринки (Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону та підтримка формування
лісових кластерів);
III. Покращення добробуту місцевого населення від використання ресурсів лісу;
IV. Лісова політика, застосування законодавства та розповсюдження отриманого досвіду.
Реалізація проекту FORZA охоплювала різні рівні:
- місцевий – пілотні території (Рахівський та Хустський райони);
- обласний – Закарпаття;

446

Частина 4

Таблиця
4.5
Організаційно-інституціональне
забезпечення
розвитку підприємств лісового, лісопереробного та деревообробного
виробництва у Закарпатській області*
№ Назва
за/ установи
п (органі
зації)
1 Регіональне
молодіжне
екологічне
об’єднання
«Екосфера»

2

Екоклуб
«Карпати»

3

ГО
Агентство
сприяння
сталому
розвитку
Карпат
ського
регіону
«ФОРЗА»

Основні напрями, цілі, завдання діяльності

Головною метою організації є: активізація природоохоронного
руху в Карпатському регіоні України через проведення екологічних
досліджень, екологічно-просвітницьку роботу та представлення
інтересів й захист екологічних прав громадян. Окремі проекти
охоплюють Карпатський Єврорегіон (Закарпатська, Львівська, ІваноФранківська, Чернівецька області України, Словаччина, Угорщина,
Польща, Румунія) та всю Україну. Напрямки діяльності ЕКОСФЕРИ:
1. Еколого-просвітницька діяльність: екологічна освіта та виховання
учнівської молоді, розвиток “зеленої” журналістики, видання літератури методичного та природоохоронного спрямування.
2. Екологічні дослідження та моніторинг: громадський екологічний
моніторинг стану водних екосистем, стале управління лісовими ресурсами (лісова політика та лісова сертифікація), проекти з вивчення
та збереження біорізноманіття.
3. Сприяння сталому розвитку місцевих громад: проекти з енергозбереження, розвитку агро- та екотуризму, сталого поводження з
відходами, просування ідей органічного землеробства.
4. Природоохоронна адвокація: представлення інтересів та захист
екологічних прав громадян.
Головною метою Екоклубу є сприяння збереженню та відновленню
природи Карпат. Основними напрямками та формами діяльності
Екоклубу згідно з його Статутом є: збір та аналіз інформації про
стан довкілля; створення нових та оптимізації режиму існуючих
заповідних територій; екологічна освіта і виховання; екологічні
експертизи та розробка природоохоронних рекомендацій; сприяння
розвитку екологічного туризму в регіоні та ін.
Основна мета діяльності: сприяння сталому розвитку Карпатського
регіону України в економічному, екологічному та соціальному аспектах
управління природними ресурсами і розвитку громад.
Основні напрями діяльності:
Технічна підтримка в сферах: сталого розвитку лісового господарства;
залучення громади до комплексного планування за участі багатьох
сторін; аналізу зацікавлених сторін; розвитку та мобілізації громад;
енергоефективності установ і організацій, приватних домогосподарств;
управління твердими побутовими відходами; кластерного аналізу та
формування кластерів; маркетингу продукції деревообробної галузі;
розвитку потенціалу малих та середніх підприємств (МСП); підготовки
до лісової сертифікації; розвитку та пропагування сталого туризму
(включаючи сільський туризм та пішохідні маршрути); децентралізації
та ефективного управління; підвищення обізнаності громадськості, у
тому числі щодо змін клімату, екологічних питань, енергоефективності
та свідомого використання енергоресурсів; гендерної складової;
розвитку політики лісового господарства

*Складено за даними: [207, 208]
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- регіональний – Карпатський регіон;
- національний – Україна.
На центральному, обласному та місцевому рівнях головними
партнерами проекту FORZA були Державний комітет лісового
господарства України, Закарпатське обласне управління лісового та
мисливського господарства та два державні підприємства – Хустський
та Рахівський лісгоспи, які мають статус експериментальних, і
Закарпатський лісотехнічний коледж. Для реалізації проекту було
обрано дві пілотні території — Рахівський та Хустський райони.
На думку Закарпатського обласного управління лісового та
мисливського господарства, як партнера проекту, перевагами
проекту FORZA для Закарпаття став напрацьований досвід, що може
бути корисним усім, хто працює в галузі управління природними
ресурсами:
• Для органів управління лісовим господарством FORZA
надав можливість впровадження нових підходів комплексного
планування лісового господарства, апробації методів наближеного
до природи лісівництва, забезпечення відповідними технологіями
для управління лісами, підвищення професійного рівня працівників
та працівниць лісового господарства;
• Для органів управління заповідними територіями FORZA
надав підтримку в запровадженні методів наближеного до природи
лісівництва на заповідних територіях та розробці регулятивних і
нормативних документів природоохоронного лісівництва;
• Для вищих навчальних закладів у галузі лісового
господарства проект надав можливість вдосконалити теоретичний і
практичний матеріал для підготовки майбутніх фахівців галузі.;
• Для пілотних громад FORZA створив умови для участі у
плануванні ведення лісового господарства, підтримки ініціатив,
спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальних
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громад на базі ефективнішого використання лісових ресурсів
(деревинних і недеревинних), зокрема туристично-рекреаційної
функції лісу;
• У масштабах області FORZA окреслив новий туристичний
продукт – „Закарпатський туристичний шлях”. У рамках його
реалізації проект FORZA безпосередньо сприяв розвитку активного
та сільського туризму в гірських районах області;
• Для підприємств лісового сектору FORZA створив
можливості поліпшення економічної ефективності та пошуку нових
ринків для їх продукції [208].
Важливою позитивною ознакою цього проекту, на нашу думку,
став його комплексний характер і спрямування на вирішення
проблем не лише суто лісового господарства, але й екологічних,
соціальних, в тому числі гендерної політики, підготовки кадрів,
підвищення економічної ефективності підприємств галузі.
З 2003 року Закарпатське обласне управління лісового та
мисливського господарства активно почало впроваджувати новітні
методи та технології лісогосподарювання. В основному заходи
впроваджувались на двох пілотних територіях проекту – ДП
«Хустське лісове дослідне господарство» та ДП «Рахівське лісове
дослідне господарство», але отримані на цих територіях дані та
результати розповсюджувались на усе Закарпаття та Карпатський
регіон України.
В завершальній фазі реалізації проекту (у 2009-2010роках)
переслідувались такі цілі:
Ціль 1. Закріплення в законодавчих та інституціональних рамках,
а також у відповідних практичних та освітніх процесах практик
соціально актуального «Сталого багатофункціонального ведення

Ціль 2. Проведення обміну рекомендаціями з кластерного
аналізу та відповідними знаннями з усіма релевантними цільовими
аудиторіями та часткове застосування цих рекомендацій і знань
представниками рівня прийняття рішень Карпатського регіону.
Ціль 3. Уповноваження місцевих громад на активну участь
в плануванні використання лісових ресурсів та в розвитку
можливостей на основі сталого використання лісових ресурсів.
Ціль 4. Консолідація досягнень проекту та інституціоналізація
методів і практик проекту на всіх рівнях.
Характерно, що партнерами проекту було обрано не лише
державні управлінські структури, але й навчальні заклади, неурядові
організації, представники приватного сектору, сільські громади, що
дало можливість долучити до процесу всіх зацікавлених сторін, які
в змозі активно впливати його результативність.
Як показують приклади із світової практики, громадське
лісогосподарювання часто слугує каталізатором розвитку місцевих
громад в контексті посилення почуття власності та відповідальності
за лісові ресурси, а також у створенні додаткових можливостей
отримання доходів від лісової продукції. Часто деревина забезпечує
кращі можливості отримання прибутку, проте не завжди. При
громадському лісогосподарюванні стале використання недеревних
лісових продуктів – від грибів, ягід та фруктів для консервування
до виробництва ефірних олій та заготівлі дров – може приносити
прямі вигоди усій громаді. Крім прямих прибутків, це також
створення нових робочих місць у сільській місцевості, де зазвичай
можливостей працевлаштування недостатньо [209]. Громадське лісогосподарювання - це підхід, згідно з яким активно реалізується
право місцевого населення на участь у прийнятті рішень з питань

лісового господарства», включно з «Дворівневим плануванням» та
«Наближеним до природи лісівництвом».

лісового господарства та на отримання вигод (фінансових та в натуральній формі) від результатів такого господарювання.
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На думку Х. Фіольмі, міжнародного радника Швейцарськоукраїнського проекту FORZA, вказаний проект відмінно реалізовує
заплановані заходи, команда справляється із поставленими
завданнями [210]. Зокрема, хорошими прикладами є поступове
впровадження стратегічних планів розвитку громад в селах Нижній
Бистрий та Богдан, а також співпраця з лісівниками щодо запровадження природоохоронних практик багатоцільового ведення лісового
господарства, так званого наближеного до природи лісівництва. Цей
підхід полягає у запровадженні системи лісогосподарських заходів,
які забезпечують наявність постійного лісового покриву, а також виконання лісом усіх його функцій (як джерела деревини, грибів, ягід,
туристично-рекреаційної функцій тощо). Лісівники-лісовпорядники
та виробничники вже непогано розуміють ідею цієї системи господарювання та погоджуються з її доцільністю, але проекту ще потрібно
провести ґрунтовну роботу для навчання широких верств лісівників
практичному застосуванню наближеного до природи лісівництва.
Крім цього, цей інноваційний для України підхід потребує закріплення на законодавчому рівні. Правилами поліпшення якісного складу
лісів, що вже затверджені Постановою Кабміну України в 2007 році,
задекларовано можливість застосування рубок переформування задля забезпечення багатоцільового ведення лісового господарства на
основі принципів, наближених до природи з урахуванням соціальних,
екологічних та економічних вимог, але це є лише рамковий документ.
До Правил ще потрібні конкретні інструкції, в яких йшлося б про
практичні кроки застосування цього підходу задля досягнення згаданої мети. Саме тому наразі партнери проекту - фахівці ВО «Укрдержліспроект» та Державного комітету лісового господарства України
у співпраці з науковцями та проектом FORZA розробляють зміни та

Один з напрямків роботи в рамках проекту — взаємодія
лісівників і громад. Саме тут позитивних зрушень на державному
рівні практично немає і потрібно докласти ще чимало зусиль, щоб
українські громади діяли за західноєвропейськими стандартами.
Йдеться в основному про участь громад в обговоренні питань
лісового господарства та вплив громад на прийняття рішень
щодо використання лісових ресурсів, які знаходяться біля
території громади і від яких ця громада залежить. Проект сприяв
налагодженню взаємодії між лісівниками і громадою, але необхідні
ще пропозиції щодо законодавчого закріплення такого підходу.
Участь громадськості та залучення громад до ведення лісового
господарства в сучасних умовах не являється звичною практикою
ні в Закарпатті, ні в Україні в цілому. Законодавчо закріплена
традиційна концепція планування ведення лісового господарства
базується на централізованому плануванні і передбачає незначну
участь або відсутність участі людей, які живуть у безпосередній
близькості до лісу, і чий добробут суттєво залежить від ведення
лісового господарства. Однак, традиційні методи планування та
управління в Україні чимдалі піддаються впливу з боку нових вимог
національного та міжнародного законодавства, які наполягають на
зміні цих традиційних методів. Наприклад, Карпатська Конвенція
та Санкт-Петербурзька Декларація мають чіткі вимоги щодо
проведення консультацій між представниками органів влади
та місцевим населенням в процесі планування та управління
природними ресурсами (тобто, передбачена безпосередня участь
представників громад), а також щодо впровадження невиснажливих
методів ведення лісового господарства. На сьогодні традиційний
підхід до планування та управління природними ресурсами в

доповнення до Інструкцій з лісовпорядкування, а також з проведення
рубок формування і оздоровлення лісів.

Україні розходиться з цими міжнародними документами, що
мають для України юридичну силу. З метою виправлення цього
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законодавчого протиріччя потрібно розробляти та застосовувати
підходи, що передбачають участь багатьох зацікавлених сторін у
плануванні та управлінні природними ресурсами в Карпатському
регіоні.
В рамках переваг дослідного статусу, наданого двом пілотним
територіям, Хустський і Рахівський лісгоспи, районні адміністрації
та проект FORZA узгодили розробку та апробацію нового підходу до
планування управління лісовими ресурсами в пілотному водозборі
села Нижній Бистрий та в селі Богдан. Концепція, що апробовувалася
в цих двох селах, базувалася на двох рівнях планування:
1) стратегічний план – План розвитку громади на основі
природних ресурсів (ПРГ/ПР), є абсолютно новим, таким, що до
цього часу ніким не розроблявся;
2) модифікований (вдосконалений) операційний план – План
ведення лісового господарства (ПЛГ).
ПРГ/ПР – це стратегічний план, що передбачає участь
багатьох сторін у його розробці; в цьому плані населення
визначає пріоритети розвитку та використання природних
ресурсів навколо села. Важливим елементом даного процесу
планування є те, що населення та окремі зацікавлені сторони
беруть безпосередню участь в розробці плану, і те, що
громадськість має можливість переглянути план та надати
коментарі на різних етапах процесу планування. Багатогалузева
робоча група (у складі якої - представники основних місцевих
зацікавлених сторін, таких як Закарпатське обласне управління
лісового та мисливського господарства, районна влада, сільська
рада, лісгосп та лісництво, управління охорони навколишнього
природного середовища, управління водного господарства,

Для охоплення всіх груп зацікавлених сторін в громаді,
які мають відношення до природних ресурсів, на початку
процесу планування було проведено Аналіз зацікавлених сторін
(АЗ). З метою вивчення потреб і пріоритетів використання
природних ресурсів на рівні домогосподарств, корисним є
проведення соціологічного дослідження. Дані, інформація,
результати та рекомендації з АЗ та соціологічного дослідження
використовуються робочою групою і можуть бути складовою
частиною ПРГ/ПР. ПРГ/ПР затверджується сільською та
районною радами і далі подається в обласне управління лісового
та мисливського господарства та відповідний лісгосп для
врахування при розробці операційних планів ведення лісового
господарства. Важливим принципом дворівневого планування
є те, що стратегічний план має перевагу над підпорядкованим
ПЛГ, таким чином розробка останнього може бути завершена
тільки після затвердження ПРГ/ПР на рівні села [208].
Фахівці зазначають, що впровадження цих нових планів
(ПЛГ) викличе складнощі для Хустського та Рахівського
лісгоспів, оскільки існуючий дорожній доступ до лісових
ресурсів та лісозаготівельне обладнання ще не пристосовані до
вимог наближеного до природи лісівництва, також не вистачає й
необхідного практичного досвіду. Усі партнери проекту FORZA
визнають, що впровадження нового ПЛГ вимагатиме побудови
доріг та застосування природозберігаючого обладнання для
заготівлі, у т.ч. відповідних канатних лісотранспортних систем.
Отже, для впровадження плану необхідні не тільки фінансові
ресурси, а й нові господарські та управлінські навички, що є
однією з причин того, чому партнерам слід тісно співпрацювати

приватний сектор та громадські організації), відповідає за
написання та кінцеве оформлення ПРГ/ПР.

під час впровадження плану.
Процес дворівневого планування є доволі складним для усіх
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учасників. Довготривалий процес консультацій для спеціалістів
лісової галузі був, напевно, найважчим, оскільки раніше вони
планували ведення лісового господарства без участі місцевого
населення. Цей факт може пояснити початкове небажання та
скептицизм щодо самого підходу спільного планування. Але
згодом лісівники позитивно оцінили переваги такого підходу,
оскільки він призвів до більш продуктивних робочих відносин з
громадою та покращив імідж лісгоспу серед населення. Процес
планування із залученням зацікавлених сторін став викликом
і для населення села. У минулому ані голова, ані зацікавлені
мешканці не мали можливості брати участь у процесі планування
природних ресурсів. Спочатку в жителів села виникли труднощі
з визначенням пріоритетів розвитку громади, хоча більшість
мешканців були добре обізнані з проблемами та потребами села.
Для подолання початкової інертності мешканців села проект
вжив заходи з широкомасштабного інформування населення,
в тому числі з питань лісового господарства, проводились
технічні зустрічі, було проінформовано та опитано кожне
домогосподарство, розташоване на території планування. Але
навіть після дуже інтенсивної інформаційної кампанії багато
людей все ще залишалися в «позиції очікування».
Тим не менше, все втілилося в тому, що с. Нижній Бистрий стало
першим прикладом в рамках проекту FORZA партнерства громади
та лісництва, що пройшли через процес дворівневого планування.
Цілі стратегічного розвитку були сформульовані у Плані розвитку
громади (план першого рівня) і відображені та враховані у новому
Плані багатофункціонального ведення лісового господарства (плані
другого рівня) (табл. 4.6.).
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Таблиця 4.6 Реалізація процесу дворівневого планування
громади с. Нижній Бистрий*
№
з/п
1

Рівні та напрями планування
Стратегічні цілі Плану розвитку громади (перший рівень
планування)

1.1

Розвиток туризму (сільський туризм, активний туризм, екотуризм)

1.2

Деревообробка/ створення доданої вартості

1.3
2

Покращення інфраструктури та умов проживання громади
Основні напрями Плану багатофункціонального ведення лісового
господарства (другий рівень планування)

2.1

Формування різновікових мішаних деревостанів

2.2

Вдосконалення мережі доступу до лісового ресурсу та невиснажлива
лісозаготівля

2.3

Забезпечення місцевої громади паливними дровами

2.4

Збереження лісів навколо туристичних маршрутів та місць відпочинку
туристів

2.5

Збільшення частки захисних лісів

2.6
*Джерело: [211].

Розвиток мисливського господарства

Головними досягненнями партнерства громади та лісництва в
процесі розробки цього плану стали:
1. Мобілізація
громади
навколо
будівництва
берегоукріплювальних споруд з поновлюваного місцевого матеріалу
задля захисту від повеней – збудовано 425 метрів дерев’яного
берегоукріплення.
2. Підвищення енергоефективності місцевої школи шляхом
теплоізоляції вікон та дверей, згодом – вдосконалення системи
опалення школи.
3. Експеримент з підвищення ефективності використання
паливної деревини у 8 домогосподарствах громади, що надав громаді та
іншим зацікавленим сторонам перевірену на практиці інформацію про
ефективність різних систем опалення та економію паливної деревини.
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4. Розвиток сільського туризму: навчання для місцевих жителів
з основ сільського туризму, розвитку власної справи; створено 8
садиб сільського туризму, проведено екологічну сертифікацію 6
садиб, здійснено промоційні заходи, промарковано і встановлено
знаки (дороговкази) на 40 кілометрах пішохідних туристичних
маршрутів навколо села, збудовано туристично-рекреаційний пункт
(на території лісництва).
5. Закладання пробних площ на території лісництва і
проведення рубок переформування, досвід передано іншим
лісництвам.
Крім того, варто звернути увагу на те, що в стратегічних
цілях розвитку громади йдеться і про необхідність розвитку сфери
деревообробки з метою створення доданої вартості. Це свідчить про
далекоглядне бачення перспектив розвитку місцевості, не зорієнтоване
на досягнення виключно короткострокових «швидких» результатів.
У 2008р. у рамках реалізації проекту «Форза» було проведено
кластерний аналіз лісового сектору, а також деревообробної та
меблевої промисловості Карпатського регіону, в якому, зокрема,
для оцінки сильних, слабких сторін, а також можливостей та
загроз розвитку цього сектору було застосовано SWOT - аналіз. За
результатами аналізу було виділено такі слабкі сторони:
• Низький рівень технологічної обробки деревини;
• Відсутність сучасних природозберігаючих технологій
заготівлі деревини;
• Недостатньо розвинена мережа лісових доріг;
• Відставання у підготовці кваліфікованих кадрів від потреб
ринку;
• Недосконалий маркетинг, недостатній рівень сертифікації

• Незадовільний рівень переробки відходів;
• Значні масштаби тіньового сектору;
• Відсутність узгодженої оновленої інформації по ресурсах
всіх постійних користувачів;
• Недостатній рівень інвестування коштів у виробництво та
розвиток нових технологій [211].
Незважаючи на те, що минуло майже п’ять років від проведеного
аналізу, на думку фахівців, ситуація практично не змінилася, і в подоланні
цих слабких сторін зроблено дуже мало. Низький рівень технологічної
оброки деревини залишається проблемою для більшості підприємств
лісового та деревообробного виробництва області. Спеціалізованих
підприємств, які б виконували роботи та послуги для лісового й
деревообробного господарства (розробка бізнес-планів, технологічних
проектів, застосування-адаптація інноваційних розробок, технологій
поглибленої переробки деревини тощо) практично немає. Особливий
блок проблем галузі пов’язаний з організацією переробки деревних
відходів, створенням продукції з вищою доданою вартістю з відходів
деревини, її використанням для виробництва енергії. Цей напрям
криє в собі великий потенціал як в контексті розширення обсягів
випуску продукції, її асортименту, зростання зайнятості в цій сфері, а
також у еколого-природоохоронному, оскільки сприятиме зниженню
техногенного тиску на оточуюче середовище.
Основна частина обсягів продукції та послуг лісового
господарства припадає на лісозаготівлю. Як зазначають фахівці лісової
та деревообробної галузі регіону, складність та відповідальність
ведення сучасного лісового господарства в тому, що паралельно з
вирішенням минулих проблем потрібно запроваджувати новітні
підходи господарювання в лісах, які базуються на засадах сталого

продукції;
• Відсутність чіткої стратегії, недоліки у бізнес-плануванні;

розвитку, впровадження високоефективних технологій. Не дозволяють
нормально працювати і часом непродумані прийняті урядом окремі
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документи. Мова йде про введення в дію постанови Кабміну України
від 22.10.2008 року №929, котра забороняє здійснювати рубки
головного користування букових насаджень у період від 1 квітня по
30 вересня включно. Оскільки 96 відсотків лісового фонду, наприклад,
у Свалявському районі, складає букова порода, це призводить до
зниження обсягів заготівлі та переробки деревини, а отже, погіршення
фінансового стану лісопереробних підприємств, зменшення
надходжень до бюджетів усіх рівнів. Проблемою став попит на букову
сировину, який щорічно знижується. В минулому дошки твердих
порід дуже цінувалися за кордоном, йшли на експорт. А віднедавна
інтерес зарубіжних партнерів до них упав. На сьогодні більшість
деревообробних промислових підприємств працюють на хвойних та
м’яколистяних породах. Але, на жаль, їхній запас у нас дуже незначний,
складає до 5 відсотків від загального лісового фонду. Смереки не
витримують кліматичних умов, які притаманні нашому висотному
поясу і хворіють, через що втрачають у цінності. Тому запаси хвойних
порід чимдалі, тим більше вичерпуються, а лісовий фонд оновлюється
буковими насадженнями, стійкішими до наших умов. Єдиний
великий плюс лише в тому, що переробка такої деревин значно легша,
не потребує великих затрат і зусиль. Таким чином деревообробна
галузь може вижити лише за умови переходу підприємств на глибоку
переробку букової сировини. Для цього існуючим підприємствам
потрібно вкласти значні кошти для переоснащення виробництв, що
повинно забезпечити хороші результати у найближчому майбутньому.
Тому на сьогодні основним завданням для злагодженої роботи та
досягнення балансу інтересів лісокористувачів і деревообробних
підприємств є пошук та спрямування інвестиційних ресурсів у
переоснащення і розвиток виробничої бази. В першу чергу тих,
котрі спрямовані на глибоку переробку сировини. Тому перспектива
збереження і належного функціонування деревообробної галузі
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лежить у площині запровадження новітніх технологій, котрі, звичайно,
коштують чималих грошей, але робити це потрібно і чим скоріше, тим
краще. Ці завдання на ближчі роки повинні стати стратегічними [212].
Представники лісопереробних підприємств зазначають про
недостатнє забезпечення сировиною та невчасну доставку деревини;
скаржаться, що навіть купуючи деревину на аукціонах, вони не
можуть розраховувати на її отримання в обіцяних обсягах. Одночасно
керівники області обурюються тими фактами, що деревина для
закарпатських лісопереробників часто завозиться з-за меж області – з
Івано - Франківщини та Львівщини, у той час, як у держлісгоспах
Закарпаття спостерігається недостатній рівень реалізації сировини
[213]. Причина такого стану, на їхню думку, криється в неефективній
співпраці лісогосподарників, підприємців та місцевої влади.
Для виробників меблів, в тому числі з іноземними інвестиціями,
дуже важливо мати чіткий і гарантований механізм забезпечення
сировиною на тривалий період. Такі гарантії стануть гарантіями
і залучення коштів, зокрема, у меблеве виробництво. Адже
довгострокові контракти здатні зменшити ризик зміни ціни і
гарантувати інвестору забезпечення сировиною. З пропозицією до
Уряду надати інвесторам довгострокові гарантії поставки деревини
на строк більше 10 років звернувся Держінвестпроект [214].
Деревообробна галузь є однією з небагатьох в області, яка
забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі
самодостатності. Наявні перспективи розвитку галузі пов’язані,
у першу чергу, з проведення реструктуризації та технічного
переоснащення підприємств плитного, деревообробного та
меблевого виробництва, виготовлення завершеної кінцевої
продукції з деревини [215].
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4.3. Інституціональне забезпечення розвитку
рекреаційно-туристичної сфери Закарпатської області
Туристично-рекреаційна галузь визнана пріоритетом розвитку
Закарпатської області як на загальнодержавному, так і на місцевому
рівнях. Підтвердженням цього є виділення як пріоритетного виду
діяльності туристичної та курортно-рекреаційної сфери в Державній
стратегії регіонального розвитку до 2015 року, а також у Стратегії
розвитку Закарпатської області на період до 2015 року. І насправді,
попри те, що туристично-рекреаційна галузь Закарпаття не посідає
лідируючих позицій за показниками валового регіонального продукту чи
доходів бюджету, протягом останніх років вона динамічно розвивалася
за усіма показниками, достатньо активною була в ній інвестиційна
діяльність, зростала кількість відвідувачів, підвищувалася зайнятість
в галузі, досить активно розвивався зелений, сільський туризм тощо.
Туристично-рекреаційний комплекс регіону представлений
переважно малим та середнім бізнесом. Протягом останніх років
кардинально змінилася структура форм власності закладів на користь
приватної. У області поступово формується туристично-рекреаційний
комплекс з двома чітко визначеними піковими сезонами – літнім
(оздоровлення, відпочинок, лікування) та зимовим (гірськолижний),
кожен з яких має певну специфіку забезпечення послуг. Саме з
урахуванням цих специфічних особливостей повинна формуватись
та вдосконалюватись система інституціонально-організаційного
забезпечення розвитку цього комплексу.
Одним із важливих інструментів вдосконалення такого
забезпечення слід визнати нормативно-законодавчий супровід і
реалізацію загальнодержавних і регіональних програм. У цьому
контексті слід виділити Закони України “Про туризм”, “Про
курорти”, “Про народні художні промисли”, “Про особисте
селянське господарство”, Укази Президента “Про основні напрямки
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розвитку туризму в Україні до 2010 року”, “Про заходи щодо
розвитку туризму та курортів в Україні”, Постанову КМУ “Про
затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010
роки” тощо, а також програмні документи регіонального рівня.
На регіональному рівні з 2002 року діяв ряд програм в
туристично-рекреаційній галузі, зокрема, Програма розвитку
туризму та рекреації в Закарпатській області на 2002 – 2010 роки,
Програма розвитку сільського туризму в Закарпатській області на
2004 – 2008 роки (з 2007 року відмінена рішенням сесії обласної
ради), Програма розвитку в області перспективних туристичнооздоровчих комплексів та інфраструктури до них на 2005 – 2010 роки.
У 2010 році було затверджено Програму розвитку туризму і курортів
у Закарпатській області на 2011-2015 роки. Як зазначено у загальних
положеннях останньої вказаної програми, туристична галузь набуває
дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери
області, стрімко інтегрується у загальноукраїнську та європейську
туристичну індустрію. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та
внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя,
створення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів
держави та підвищення її міжнародного авторитету. Основною метою
прийнятої Програми є удосконалення та поліпшення функціональної
і технічної якості складової регіонального та національного
туристичного продукту, оптимізація використання туристичних
ресурсів, посилення конкурентоспроможності на внутрішньому
та міжнародних туристичних ринках, забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному розвитку
регіону, як складової держави та зростання якості життя населення.
Як очікується, реалізація напрямів та виконання завдань
розвитку сфери туризму і діяльності курортів Закарпаття, визначених
цією Програмою, дасть змогу до 2015 року забезпечити:
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• зростання потоку внутрішніх туристів на 10 відсотків
щороку;
• зростання потоку іноземних туристів на 50 - 60 тисяч
щороку;
• збільшення обсягів, наданих туристичних послуг до 500
млн. грн. на рік;
• збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у
валовому внутрішньому продукті регіону до 5 відсотків загального
обсягу;
• збільшення терміну перебування туристів на території
області у вітчизняних готелях та інших закладах тимчасового
розміщення;
• створення
умов
для
впровадження
ефективної
маркетингової та інформаційної політики з підтримки регіонального
та вітчизняного туристичного продукту на внутрішньому та
міжнародному туристичних ринках;
• приведення матеріально-технічної та функціональної
якості вітчизняних об›єктів туристичного відвідування та об’єктів
туристичної інфраструктури до сучасних вимог, директив
Європейського Союзу та рекомендацій Міністерства культури та
туризму України [216].
Важливу інституціональну підтримку забезпечують громадські
організації, що діють у сфері туризму та курортів (табл. 4.7).
Майже 30 громадських організацій, що діють у сфері туризму та
курортів, надають комплекс послуг як підприємцям, зайнятим у цій
сфері, так і безпосередньо туристам, відпочиваючим, екскурсантам
тощо. Характерно, що з цієї кількості по вісім установ розміщено
в Ужгороді та Берегівському районі. Вказаний факт відображає,

досліджуваної сфери. Одночасно всі осередки сільського, зеленого,
агро-еко туризму розташовані переважно у гірських районах області,
де в основному вказані види туризму розвиваються. Як позитив,
слід відзначити, що 16 громадських організацій в області створені
і діють саме з метою підтримки та всілякого сприяння розвиткові
сільського, зеленого, агротуризму тощо. З урахуванням специфіки
нашого краю це надзвичайно важливо, оскільки дає можливість
забезпечувати самозайнятість членам домогосподарств на селі, в
гірських територіях, сприяти фестивальному туризму, народним
промислам, розвиткові транспортних послуг, торгівлі, закладів
харчування.
Таблиця 4.7 Громадські організації в сфері розвитку туризму та курортів, що діють у Закарпатській області*

зокрема, високу активність угорськомовних громад Берегівського
району в питаннях об’єднання заради вирішення спільних проблем

15

№
з/п
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва громадської організації
Асоціація туристичних підприємств Закарпатської області, м. Ужгород
Федерація спортивного туризму Закарпаття, м. Ужгород
Фундація регіональних туристських ініціатив «Турєвроцентр», м. Ужгород
Спілка туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями
«Відродження», м. Ужгород
Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза», м. Ужгород
Центр українсько-угорського регіонального розвитку, м. Ужгород
Берегівська районна спілка сільського туризму, м. Берегово
Зелений туризм Берегівщини, Берегівський район, с. Вари
Організація сприяння розвитку сільського зеленого та агротуризму «Долинами та
горами Закарпаття», Берегівський район, с. Вари
Гечанське товариство розвитку села та охорони народних традицій, Берегівський
район, с. Геча
Берегівська районна спілка власників садиб сільського туризму із збереженням
народних традицій села Косонь, Берегівський район, с. Косонь
Берегівський туристичний інформаційний центр, м. Берегово
Яношівський туристичний інформаційний центр, Берегівський район, с. Яноші
Інформаційно-дорадчий центр по сприянню розвитку регіону «Карпатінформ», м.
Берегово
Районний центр сприяння розвитку сільського зеленого туризму,
Великоберезнянський район, с. М.Березний
Асоціація домовласників по сприянню розвитку сільського зеленого туризму
«Лубнянські Бескиди», Великоберезнянський район, с. Лубня
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Громадський благодійний фонд «Ужанська долина» Великоберезнянський район,
смт Великий Березний
Спілка громадян «Південно-Угочанського сільського зеленого туризму і
агротуризму», Виноградівський район, с. Клинове
Асоціація сприяння туризму «Шипот», Воловецький район, смт Воловець
Спілка сприяння розвитку сільського туризму, Іршавський районс. Великий
Раковець
Спілка сприяння розвитку сільського туризму «Полонина» Міжгірський район, с.
Синевир
Центр регіонального розвитку «Трембіта», Міжгірський район, с. Синевир
Мукачівська міськрайонна спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму,
Мукачівський район, смт Чинадієво
Перечинський осередок обласної спілки сприяння розвитку сільського туризму в
Закарпатській області, Перечинський район, с. Дубриничі
Рахівське агентство агро-еко туризму, м. Рахів
Осередок сільського туризму «Краса Карпат», Тячівський район, смт Дубове
Ужгородський районний осередок спілки сприяння розвитку сільського туризму в
Закарпатті, м. Ужгород
Ужгородський туристичний інформаційний центр, м. Ужгород
Хустська районна спілка «Сільський зелений туризм», Хустський район, смт
Вишково
Хустська районна організація «Русинський сільський зелений туризм «Нарцис»»,
Хустський район, с. Березово

*Складено за даними Закарпатської ОДА.

А все це у свою чергу здатне гармонійно розвивати громаду,
створювати нові робочі місця, підвищувати якість життя. Сільські
громади, в тому числі на гірських територіях, самі усвідомлюють
необхідність об’єднання в спілки та асоціації з метою вирішення
спільних проблем, взаємодопомоги та координації діяльності:
надання допомоги сільським господарям Закарпаття у рекламуванні
їхніх послуг, зокрема через мережу Інтернет, завантаженні їхніх
садиб, видання загальнообласної рекламної продукції в сфері
сільського зеленого туризму, організація участі сільських господарів
у спеціалізованих виставкових заходах, в т.ч. міжнародних.
Основні види послуг, що пропонуються громадськими
організаціями в сфері туризму:
• Складання туристичних маршрутів за замовленням;
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Бронювання житла в готелях, пансіонатах, мотелях,
сільських садибах;
• Проведення екскурсій по Закарпаттю;
• Проведення дегустаційних турів (дегустація закарпатських
вин); проведення гастрономічних турів та дегустації страв
національних кухонь;
• Забезпечення транспортом для перевезення туристів;
• Організація зимніх турів.
Налагодження тісного співробітництва органів влади з
громадськими організаціями, науковими та бізнесовими колами,
навчальними закладами дає позитивні наслідки. Результатами
такої співпраці стала розробка нових туристичних продуктів –
„Закарпатський туристичний винний шлях” (який включає винні
підвали та дегустаційні заклади області, ознайомлення з технологією
приготування закарпатських вин); „Гастрономічний туристичний
шлях Закарпаття” (представляє кулінарну майстерність та смакову
гаму 9 національних кухонь населення, що проживає на Закарпатті),
військовий шлях “Карпатська Україна” (приурочений до 70-річчя
проголошення Карпатської України) та військовий туристичний
маршрут “Лінія Арпада”, туристичний маршрут “Гуцульськими
стежками” (гора Костилівка – гора Піп Іван Мараморошський).
Поряд з цим, спільними зусиллями створено Асоціацію виноробів
Закарпаття та Асоціацію ковалів Закарпаття. Значну підтримку
отримують спілка бджолярів та районні спілки розвитку сільського
«зеленого» туризму [217].
Крім громадських організацій на території області представлена
мережа туристичних інформаційних центрів і пунктів, що налічує
близько двадцяти закладів. Такого роду центри є необхідними
•

для неорганізованих туристів, осіб, що подорожують самостійно,
іноземців. Щодо останніх, то важливо, щоби працівники таких
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центрів володіли іноземною (англійською) мовою, а на практиці
це не завжди забезпечується, особливо в районах і сільській
(гірській) місцевості. Вказані центри надають такі послуги: доступ
до інтернету, надання відвідувачам карт-схем, брошур, буклетів,
а також комплексної туристичної інформації про місто та регіон,
організація екскурсій, розміщення тощо.
На нашу думку, важливу роботу в сфері туризму, особливо це
стосується сільського (зеленого та агротуризму) виконує Агентство
сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», яке
продовжує працювати в Закарпатті після завершення Швейцарськоукраїнського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті
FORZA. В переліку напрямів діяльності агентства виділяється
розвиток і пропагування сталого туризму (включаючи сільський
туризм та пішохідні маршрути). Усі заходи з розвитку туризму мали
на меті забезпечити свою сталість, тобто досягнення самодостатності,
особливо з фінансової точки зору. Створення місцевого потенціалу
розвитку сільського туризму території було забезпечено шляхом
проведення тренінгу для тренерів, який пройшли місцеві жителі.
П’ять з них провели після цього власні тренінги для осіб зі своїх/
сусідніх громад. Було також погоджено, що дві нові модельні громади
організують тренінги з основ сільського туризму, запросивши для
цього тренерів, що проживають найближче. Всі модельні громади
інформують про те, що вони змогли залучити значну кількість нових
туристів. В цілому, 9 зелених садиб Нижнього Бистрого, 6 садиб, до
яких приєдналися пізніше ще 4 (з 15, що пройшли навчання) с. Богдан,
та 8 садиб Костилівки пропонують послуги поселення та харчування,
а також організації місцевих екскурсій. Завдяки зусиллям проекту
FORZA Закарпаття займає найвище місце в Україні за кількістю

Створення і пропагування місцевих туристичних атракцій
допомогло збільшити кількість туристів, що відвідали віддалені
сільські громади. За підтримки названого проекту жителі
Костилівки ініціювали проведення власного унікального
фестивалю «Берлибаський Бануш», що швидко став відомим на
регіональному рівні, залучаючи все більше й більше відвідувачів
до села. «Берлибаський Бануш» визнаний одним з трьох найкращих
кулінарних фестивалів України у 2010 році за версією Української
незалежної інформаційної агенції новин та Інтернет-порталу «Тут
і там». Крім того, доцільно виділити такі результати: побудова
туристичного рекреаційного пункту в с. Н.Бистрий; промарковані
місцеві туристичні маршрути (в межах с. Костилівка - 25 км
пішохідних туристичних шляхів, у с. Нижній Бистрий – 44 км, у с.
Богдан – 80 км, і в с. Чорна Тиса – 22 км)., створення Рахівського
туристичного інформаційного центру «Гуцульська світлиця», який
працює на засадах самофінансування, надає туристам інформацію
та утримує веб-сайт, що має українську, російську та англійську
версії; підготовка та видання промо-матеріалів (біл-борди на в’їзді
та в центрі сіл Нижній Бистрий, Богдан та Костилівка, також
роздруковані інформаційні картки невеликого розміру (візитки)
для сільських садиб та місцевих надавачів послуг; допомога
в розвитку та утриманні Закарпатського Туристичного Шляху
(ЗТШ). Продовження розробки та утримання ЗТШ стало питанням
спільного інтересу різних ГО, проектів, чиновників та окремих осіб,
і наразі воно тісно пов’язане з Чеським проектом з маркування,
туристичною ініціативою США, та новим проектом розвитку
туризму програми ЄІСП. В результаті, на сьогодні ЗТШ включений
до переліку пріоритетів розвитку туризму в регіоні. Координаційна

сільських садиб, сертифікованих за системами «Зелена садиба» (12
одиниць) та «Українська гостинна садиба» (8 одиниць) [208].

група, створена для управління та утримання ЗТШ, складається
з представників громадських організацій, обласного управління
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туризму, гірської рятувальної служби та проекту. Окрім ЗТШ,
координаційна група має на меті збір та об’єднання інформації,
координацію заходів з розробки та утримання туристичних
маршрутів в межах області.
На даному етапі обговорюються напрацювання та майбутні
заходи проекту Карпатський Туристичний Шлях (КТШ), який
впроваджується у нашій області та на території Кошицького та
Пряшівського країв Словаччини майже два роки. Протягом цього часу
в обох країнах були проведені дослідження навчальних потреб серед
тих, хто надає туристичні послуги на пішохідному, велосипедному
маршрутах та маршруті виноробства КТШ; підготовлено профайли
територій в Україні та Словаччині; організовано та проведено серію
навчань для надавачів туристичних послуг; проведено промоційні
поїздки транскордонним маршрутом виноробства; завершується
обґрунтування доцільності покращення інфраструктури, розробки
та пропагування туристичних продуктів на маршрутах КТШ.
Попереду – фактичні маркування та облаштування пілотних
маршрутів, продовження навчань з питань туризму, розробка
технічної документації, друк карт та промоційних матеріалів,
зокрема для туристичних фірм та турінфоцентрів, проведення
презентаційного туру транскордонним велосипедним та пішохідним
маршрутом [218]. Звичайно, що вдалі приклади кількох населених
пунктів області не здатні повністю вирішити всі організаційно-методичні, інформаційні, фінансові тощо проблеми розвитку туризму,
одна вони показують, що об’єднання громад задля спільного вирішення різноманітних питань соціального та економічного життя
може давати дуже хороші результати.
Одним з найпопулярніших напрямків розвитку досліджуваної

“Термал – Стар”, “Карпатія”, “Сузір’я”, “Боржава”, “Гірська
Тиса”, “Синяк” пропонують своїм гостям сучасні методики
лікування, проживання у комфортабельних номерах та розвинену
інфраструктуру. Лише за період з 2004 по 2009 pp. в області
побудовано (реконструйовано) 57 туристично-рекреаційних
об’єктів, а до 2012 р. було заплановано ввести в експлуатацію
санаторні комплекси “Сойми” (Міжгірський район) та “Деренівська
купіль” (Ужгородський район). Не меншим попитом користуються
туристично-рекреаційні та готельно-ресторанні комплекси,
які крім основних послуг (проживання, харчування, екскурсії)
мають широкий спектр додаткових послуг: сауни, лазні, басейни,
конференц-зали, інтернет-клуби, салони краси, масажні кабінети,
тренажерні зали, тенісні корти, більярд, фіто-бари, кальянклуби, винні фонтани, солярії, джакузі, прокатні пункти лижного
спорядження, гірських велосипедів та квадроциклів; прогулянки на
конях, сплав по гірських річках, ловля риби у форельниках тощо.
Виділяються серед інших об’єктів такими послугами “Reikartz
Карпати”, “Ренесанс”, “Оленка”, “Червона рута”, “Богольвар”,
“Воєводино”, “Водограй”, “Діскавері”, “Карпатський мисливець”,
“Континент”, “Унгварський”. Активно розвивається туристична
інфраструктура вздовж основних транспортних магістралей,
особливе пожвавлення якої відбувалося у зв’язку з проведенням в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу. Тут
варто відзначити такі готельно - та мотельно-ресторанні комплекси
як: “Chalet”, “Наталі”, “Червона гора”, “Європа”, “Гелікон” та
“Фемелі”. Реалізація вказаних проектів стала можливою завдяки
притоку достатньо великих за обсягами приватних капіталів,
що сприяло формуванню якісно нового рівня умов лікування,

сфери Закарпаття є лікувально-оздоровчий туризм з використанням
термальних мінеральних вод. Санаторні комплекси “Теплиця”,

комфортабельності, проживання, ознайомлення з культурноісторичними принадами краю (порівняно з тими об’єктами сфери
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рекреації та оздоровлення, що залишились з радянських часів).
Змінюється і сам підхід до розвитку туристично-рекреаційного
комплексу Закарпаття, а саме розробляються наукові концепції
розвитку природно-рекреаційних територій. Наприклад, це стосується
територій Боржавських полонин на Воловеччині та національного
природного парку “Синевир” на Міжгірщині; місцевості “Драгобрат
– Кваси” на Рахівщині; території Усть-Чорнянської селищної ради
та прилеглих сільських рад Русько-Мокрянської, Лопухівської та
Краснянської Тячівського району; полонини Руна на Перечинщині
та інші. В основу усіх цих концепцій розвитку рекреації та туризму
покладене збереження екологічного стану та природного ландшафту
краю. Ці концепції лягають в основу локальних інвестиційних проектів
і враховуються при створенні генеральних планів розбудови сіл і
селищ. У контексті розвитку рекреаційних територій перспективним
вважається й інвестування, пов’язане з розробкою та використанням
30-ти наявних в області водопроявів термальних мінеральних
вод, основна маса яких зосереджена на території Берегівського та
Виноградівського районів [218].
Велика кількість успішних прикладів і проектів у сфері
рекреації та туризму Закарпаття, тим не менше, дозволяє говорити
про перешкоди та проблеми подальшого ефективного розвитку цієї
сфери. Аналітичні дослідження розвитку туристично-рекреаційної
галузі регіону, в тому числі СВОТ - аналіз, який періодично
проводився різними дослідниками та експертами [219, 220], дають
підстави робити висновок, що далеко не всі загрози та слабкі сторони цієї сфери подолані. Зокрема, продовжують мати місце такі проблемні аспекти організаційно-інституціонального характеру:
• повільна зміна негативного іміджу України в цілому щодо

• транспортні труднощі, пов’язані з приїздом в Україну та
пересуванням по її території, поганий стан доріг;
• не всі природні території рекреаційного призначення
затверджені в установленому порядку, в тому числі генеральні
плани їх забудови і механізму освоєння територій;
• недостатній рівень розвитку соціальної та виробничої
інфраструктури в рекреаційно - туристичних центрах, незадовільний
рівень якості продукції і послуг, не завжди забезпечується оптимальне
співвідношення якості та ціни; недостатня кількість місць
підвищеної комфортності та прийнятних цін для обслуговування
туристів;
• неоптимальна структура сезонних видів туризму, що
відображається в різких сезонних коливаннях основних показників
діяльності;
• недостатність системної організації інформаційнорекламного забезпечення рекреаційного комплексу, кількості
інформаційних центрів та центрів просування туристичних послуг;
• недостатній рівень використання бальнеологічних та
спелеоресурів;
• нестача висококваліфікованих кадрів у закладах
рекреаційно-туристичної сфери;
• непідготовленість певної частини сільських жителів до
прийому туристів;
• нерозвиненість спільних для усього Карпатського регіону
туристичних продуктів;
• відсутність обліку неорганізованих туристичних груп;
• існування «тіньових» операцій у досліджуваній сфері.
Отже, розглядаючи туристично-рекреаційну сферу як важливий

проведення тут відпочинку та оздоровлення;
• несприятливий клімат інвестування;

і пріоритетний напрям діяльності в регіоні, слід зазначити, що вона
може успішно розвиватись у подальшому лише за наявності хороших
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4.4. Оцінка інституціонального забезпечення стратегічного
розвитку промисловості регіону
Важливу роль у формуванні інституціонального середовища
регіону відіграють різноманітні організації асоціативного типу,
що являють собою об’єднання різних суб’єктів господарювання на
добровільній основі і створюються для покращення добровільної
співпраці підприємців. Однією з таких організацій є Український
союз промисловців і підприємців (УСПП), що представлений
регіональним відділенням (РВ) в Закарпатській області.
Відповідно до статуту УСПП його регіональне відділення є
громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно
до Закону України «Про об›єднання громадян», яка об’єднує за
спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян
України, трудові колективи підприємств, суб’єктів підприємницької
діяльності, їх об›єднання та громадські організації і створена з
метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів своїх
членів, координації та консолідації їх дій у сфері економічних
та соціально-трудових відносин. Організація здійснює свою
діяльність на засадах демократичних принципів добровільності,
рівноправності її членів, самоврядування, законності, і гласності та
відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту
УСПП та Статуту РВ УСПП.
Членство в організації може бути індивідуальним і
колективним. Індивідуальними членами організації можуть бути

прагнуть досягнення мети організації та сплачують членські
внески. Колективними членами організації можуть бути колективи
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
підпорядкованості та розташування, громадські організації та їх
об’єднання , інші неприбуткові організації, які прийняли рішення
про вступ до організації, сплачують членські внески.»
РВ УСПП пропонує своїм членам низку важливих послуг, а
саме:
• оптимізація законодавчо-нормативної бази з урахуванням
потреб і очікувань суб›єктів господарської діяльності. Розробка,
експертиза та супровід проектів нормативних актів, що відображають
потреби членів РВ УСПП (включаючи проекти, надані членами РВ
УСПП);
• направлення до органів державної влади звернень, що
відображають інтереси членів РВ УСПП, та відстеження реагування
на них;
• кожен член УСПП має можливість взяти участь у цікавому
для нього міжнародному заході. Щорічно УСПП проводить більш
ніж 30 міжнародних бізнес-форумів, має 20 представництв за
кордоном;
• представлення до нагородження державними відзнаками
прямих колективних членів РВ УСПП;
• надання можливості користування логотипом УСПП
прямим колективним членам УСПП;
• організація діяльності комісій УСПП для представлення
інтересів членів РВ УСПП;
• представлення інтересів членів РВ УСПП в рамках
громадського обговорення проектів нормативних актів;

громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років,
визнають Статут організації, виявили згоду виконувати його вимоги,

• відображення позицій членів РВ УСПП на засіданнях
Верховної Ради, в комітетах ВРУ, колегіях, робочих групах,
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експертних радах, міжвідомчих комісіях при органах виконавчої ради
(включаючи можливість участі представників членів РВ УСПП);
• висловлення позицій або поширення інформації, що є
важливою для членів РВ УСПП, в ЗМІ;
• опрацювання комерційних пропозицій, що надходять від
потенційних партнерів членів РВ УСПП;
• участь членів РВ УСПП у складі делегацій УСПП у роботі
бізнес-форумів, конференцій тощо;
• участь членів РВ УСПП у заходах, що проводяться УСПП;
• пошук партнерів для членів РВ УСПП;
• опрацювання взаємоузгоджених підходів до підтримки
зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб›єктів,
формування умов для розвитку підприємництва;
• розробка, просування та реалізація програм, проектів та
досліджень для членів РВ УСПП через депутатський корпус всіх
рівнів;
• координація і створення умов для активізації участі членів
РВ УСПП у формуванні регіональної політики, підготовці рішень,
реалізація яких може вплинути на покращення добробуту в регіоні;
• пошук фахівцями УСПП інноваційних технологій та
механізмів повного та ефективного задіяння потужностей області,
що простоюють;
• організація і проведення для членів РВ УСПП заходів, таких
як науково-практичні семінари, конференції, круглі столи, бізнесфоруми, тощо;
• дослідження проблем і потреб підприємництва для
членів РВ УСПП конкретної територіально-адміністративної
одиниці регіону, а також за підсумками й при потребі, подальшого

місцевого самоврядування в Україні, а також причетним органам
іноземних країн, зарубіжним або міжнародним організаціям, з метою
забезпечення інтересів підприємців при вирішенні актуальних
питань, пов’язаних із здійсненням ними господарської діяльності;
• вирішення спірних питань за зверненнями членів РВ УСПП
щодо дотримання вимог законодавства з питань оподаткування на
засіданнях Узгоджувальної робочої групи РВ УСПП в Закарпатській
області і ДПА в Закарпатській області.
Варто зазначити, що, відповідно до проведеного фахівцями
факультету соціології Київського національного університету
ім. Т.Шевченка дослідження серед менеджерів та керівників
підприємств, УСПП вважається представниками ділових кіл саме
тою інстанцією, куди збираються звернутися по допомогу у разі
виникнення проблеми. Обирати ділового партнера вони скоріше
готові серед тих, кого рекомендує Союз. Майже усі висловили
бажання брати участь в комерційних проектах, які здійснюються
під егідою УСПП за участі інших членів організації.
Таким
чином
промислово-підприємницька
спільнота
висловила своє ставлення до Українського союзу промисловців
і підприємців, якому днями виповнюється 20 років. На початку
дев’яностих об’єднання ділових кіл в громадську організацію було
обумовлено серйозними економічними проблемами, успадкованими
від попередньої епохи. Нині УСПП – це розгалужена регіональна,
галузева та міжнародна мережа, яка є знаною в світі і здатна
впливати на формування економічної політики держави.
За 20 років УСПП підготував близько 300 законодавчих
ініціатив. Більше тридцяти знайшли своє втілення у відповідних
законах України. Робота над кожним з тих документів – це маленька

направлення спільних заяв, повідомлень, висновків, пропозицій,
законопроектів і подібних документів органам державної влади та

битва не лише за зміст, а й за демократичність процесу його
підготовки та прийняття. В Союзі переконані: державна економічна
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політика не може формуватися без широкої дискусії з діловими
колами. Так виглядала участь Союзу у розробці Податкового кодексу
– УСПП домігся широкого формату обговорення та включення в
документ значної кількості пропозицій, вимог галузевих об’єднань
господарського комплексу. Нині Союз продовжує моніторинг дії
окремих норм, наполягаючи на рішучому розвороті податкового
реформування до потреб підприємця та філософії економічного
розвитку.
В УСПП докладають зусиль задля підготовці промислового
комплексу країни до роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС
та СНД, перегляду тарифних зобов’язань в рамках СОТ. До речі,
частина з них була врахована в рекомендаціях Єврокомісії та Ради ЄС
в економічній частині Угоди про асоціацію з Україною та схвалена
Комітетом Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі.
Нещодавні пропозиції УСПП стосуються діяльності господарського
комплексу країни у 2012р, в умовах світової економічної
нестабільності. Так, ХIII з’їзд УСПП направив до Президента,
уряду, парламенту країни рекомендації щодо затвердження
комплексних програм імпортозаміщення та локалізації виробництв,
необхідності розробки урядом разом з Національним банком
програми відновлення кредитування економіки та стимулювання
інноваційних розробок, реалізації загальнонаціональної програми
«В Україні виробляти вигідно» тощо.
Одним з інструментів Союзу стала налагоджена система діалогу
та взаємодії з владою. Укладено Меморандум з Кабінетом Міністрів
України, угоди з міністерствами, обласними адміністраціями.
Близько 50 активістів Союзу працюють в громадських колегіях та
радах міністерств, відомств, обладміністрацій. В такий спосіб ділова

перевірку правильності рішень держоргану, їх відповідність
атмосфері вільного підприємництва та справедливої конкуренції.
До ініціатив УСПП постійно приєднуються громадські
організації ділової спільноти. Близько 100 ділових асоціацій та
об’єднань увійшли до Економічної ради при УСПП, щоб разом
обговорювати найважливіші економічні проблеми.
Союз є добрим помічником бізнесу на міжнародній арені. Він
сприяє підприємцям в пошуку партнерів та інвесторів, розширенні
ринків. Регулярно організовуються масштабні міжнародні бізнесфоруми, в тому числі - в рамках офіційних візитів Президента
України. Наші представники працюють в міжурядових комісіях з
питань співробітництва. УСПП допомагає підприємцям у випадку
суперечок з недобросовісними партнерами та рейдерами, стає
на заваді бюрократичному свавіллю. Він проводить навчання і
консультації, готує заяви, позови до судів, включаючи Європейський
суд з прав людини, звернення в органи влади та домагається
отримання конструктивної відповіді.
В Закарпатській області РВ УСПП для промисловців і
підприємців виступає, передусім, в якості форуму для обговорення
важливих проблем розвитку підприємництва в регіоні та вироблення
спільних пропозицій з їх вирішення. Зокрема, на загальних зборах
спілки розглядають такі питання, як обговорення проекту Податкового
кодексу (який на момент проведення зборів розглядався у Верховній
Раді України), обговорення проекту внесення змін до Митного
кодексу України (розроблений Держмитслужбою України), про
вплив підприємницького середовища на вирішення поточних питань
місцевої влади. Закарпатське регіональне відділення УСПП активно
співпрацює з місцевими органами влади для покращення їх взаємодії

громада підпитує державу інтелектуальним ресурсом, сучасними
ідеями. Участь активістів УСПП в тій чи іншій колегії забезпечує

з підприємцями регіону. Так, у липні 2010 р. воно разом із Обласною
організацією роботодавців «Закарпаття» та Державною податковою
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адміністрацією у Закарпатській області домовилися працювати над
покращенням умов ведення господарської діяльності [221].
Відповідно до підписаного договору про співробітництво
сторони задекларували наміри об’єднати зусилля задля створення
сприятливих умов розвитку бізнесу в регіоні, здійснювати
контроль за додержанням податкового законодавства, правильністю
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету
тощо. Також, в жовтні 2011 року члени Спілки були обрані на керівні
посади Громадської ради при Чопській митниці. Під час зборів
присутні узгодили подальші дії, направленні на формування та
реалізацію державної політики в галузі митної справи. Одночасно
між Чопською митницею та РВ УСПП в Закарпатській області
підписано Угоду про співробітництво, метою якої є організація
взаємодії між сторонами у сфері митної справи. Згідно угоди,
найближчим часом, сторони створять робочу групу з удосконалення
та спрощення митних процедур.
Слід зазначити, що члени Спілки беруть активну участь у
представництві інтересів підприємців і промисловців регіону за
кордоном, у встановленні ділових зв’язків з іноземними партнерами.
Зокрема вони у травні 2010 року брали участь у зустрічі українськоугорських ділових кіл, були у складі бізнесової делегації, що в
червні 2011 брала участь в офіційному візиті Президента України
до Словаччини.
Проведена загальна оцінка організаційно-інституціонального
середовища підтримки та розвитку пріоритетних напрямів
економічної діяльності в Закарпатській області показала такі
результати (рис. С1 і С2, додаток С).
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Таким чином, попри достатній розвиток мережі громадських
організацій, різноманітних фондів сприяння розвитку, інформаційних
центрів тощо (особливо в туристично-рекреаційній сфері та в сфері
АПК), проблемою залишається ефективність їх функціонування у
діючих інституціональних умовах. Найвищий рівень організаційноінституціонального забезпечення притаманний для рекреаційнотуристичної сфери регіону як в плані нормативно-правового
регулювання, так і в контексті інформаційної, організаційної,
аналітичної підтримки. Це підтверджується розгалуженою мережею
спеціалізованих осередків, спілок сприяння розвиткові туризму
(наприклад, в області діє 16 громадських організацій, які покликані
сприяти сільському, зеленому, агротуризму), так і появою упродовж
останніх років цілого ряду нових об’єктів рекреаційно-туристичної
сфери, що на якісно новому рівні готові приймати та обслуговувати
відвідувачів.
У сфері сільського господарства та агропереробного
виробництва
бракує
інформаційно-методичної
підтримки,
сучасних інфраструктурних об’єктів щодо переробки, зберігання,
пакування продукції, технологій переробки сировини відповідно
до європейських і світових стандартів. Враховуючи, що основу
аграрного виробництва на селі в області складають дрібнотоварні
особисті селянські господарства, проблемою в регіональному
масштабі залишається професіоналізм тих, хто працює на землі,
дотримання ними технологій обробки землі та вирощування
продукції, догляду за тваринами тощо. Її вирішення – в створенні
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, дорадчих
центрів, приклади ефективного функціонування яких в регіоні є,
однак це лише одиниці.
В лісовому, деревообробному господарстві та меблевому
виробництві організаційно-інституціональне забезпечення є
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найменш розвинутим. Громадські організації, представлені
в цій сфері, здебільшого спеціалізуються на екологічному,
природозахисному спрямуванні; одночасно бракує інноваційних
розробок, запровадження нових технологічних процесів, технологій
поглибленої переробки сировини тощо, що давало б можливість
створювати нові робочі місця, збільшувати додану вартість у
регіоні, формувати місцеві бюджети. «Вузькою» ланкою практично
за всіма напрямами діяльності є відсутність належної взаємодії між
бізнесом та органами влади на місцях, що знаходить свій прояв у
бюрократизації процесів виділення земельних ділянок, узгодження
дозвільних процедур.
Інтереси промисловців в Закарпатській області представляє,
передусім,
регіональне
відділення
Української
спілки
промисловців і підприємців. Спілка налагоджує взаємодію
промисловців з центральними і регіональними органами влади
з метою вдосконалення чинного законодавства, що регламентує
функціонування промислових підприємств, та умов взаємодії між
владними структурами та підприємцями. РВ УСПП покращує
комунікації між підприємцями, що є членами спілки, задля
поглиблення співпраці між ними; сприяє дослідженню проблем і
потреб підприємництва для членів Спілки конкретної територіальноадміністративної одиниці регіону; вирішення спірних питань за
зверненнями членів Спілки щодо дотримання вимог законодавства
з питань оподаткування на засіданнях Узгоджувальної робочої
групи РВ УСПП в Закарпатській області і ДПА в Закарпатській
області. Функції РВ УСПП успішно реалізовуються шляхом
проведення чисельних ділових форумів, круглих столів,
конференцій, організації представництва в закордонних делегаціях,
що супроводжують представників найвищих щаблів влади під час
закордонних офіційних візитів. Спілка виступає як координатор
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ділової активності промисловців Закарпаття, мобілізує їх зусилля
задля покращення умов ведення бізнесу та інституціонального
середовища регіону в цілому.
При розробці стратегічних документів розвитку, регіональних
програм і планів як для окремих видів економічної діяльності,
так і адміністративних утворень необхідно звертати увагу на
підтримку та вдосконалення інституціонального середовища та
інфраструктури для лісового та деревообробного господарства,
меблевого, агропромислового виробництва в регіоні. На
особливу увагу заслуговує інформаційно-аналітичний супровід,
упровадження нових технологій глибокої переробки ресурсів
(лісового та деревообробного господарства), розбудова сучасної
мережі закладів та пунктів з первинної обробки, переробки,
зберігання та транспортування продукції (для агропромислового
виробництва).
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ВИСНОВКИ та РЕКОМЕНДАЦІЇ
Виконане дослідження з обґрунтування стратегічних пріоритетів
економічного розвитку регіону охопило чотири важливі елементи: (1)
теоретичний аналіз з розробкою методологічної моделі, (2) виявлення
бачення бізнесу та органів влади і формування емпіричної моделі
виокремлення пріоритетів, (3) багатокритеріальну діагностику
економічного розвитку регіону з обґрунтуванням пріоритетних
видів економічної діяльності в регіоні, прогнозуванням цільових
показників, (4) обґрунтування елементів забезпечення стратегічних
пріоритетів – людськими ресурсами, інвестиціями та необхідними
інституційно-організаційними складниками.
За результатами теоретичного аналізу концепцій регіонального
розвитку було виявлено, що найчастіше, як пріоритети розвитку
економіки регіону, використовують так звані «точки зростання» (під
якими розуміють і як сукупність галузей/видів діяльності, так і певні
території), інновації, продукцію, що продається на зовнішніх ринках
та територіальне розміщення ресурсів виробництва. Результати
аналізу свідчать, що найбільш дотичними, із всіх розглянутих
теорій регіонального розвитку, до підходів щодо формування
регіональних пріоритетів економіки Закарпаття та можливими
до втілення основоположними принципами, є концепція полюсів
росту Ф.Перроу та теорія кластерів. У цих теоріях, за стратегічні
пріоритети було обрано сукупність галузей - лідерів, що виробляють
нові товари та послуги, утворюють так звані полюси зростання і є
типовими та традиційними для конкретного регіону.

На основі теоретичних засад регіонального стратегічного
планування було визначено, що в нашій країні діє так звана
нормативна система стратегічного планування. Зроблено висновок
про необхідність вдосконалення системи стратегічного планування
з урахуванням уроків кризи – стратегії мають стати більш
реалістичними, менш шаблонними, а стратегічні пріоритети повинні
формуватися і забезпечуватись за допомогою різних сценаріїв
розвитку пріоритетних видів діяльності, які повинні відбиратися
не інтуїтивно, а обґрунтовано. Проведений аналіз основних
методичних підходів до обґрунтування пріоритетів виділив
специфічний інструментарій, який корисно використовувати у
процесі обґрунтування стратегічних пріоритетів. До них доцільно
віднести такі методи, як експертні оцінки, SWOT-аналіз, матричне
моделювання на основі портфельного аналізу, дерево цілей,
кореляційно-регресійне моделювання.
У роботі досліджено теоретичні засади врахування ризику в
обґрунтуванні пріоритетів економічного розвитку регіону. Зроблено
висновок про те, що вибір того чи іншого методу мінімізації
економічного ризику обумовлюється декількома факторами,
зокрема, схильністю суб’єкта рішення до ризику; видами ризику,
наявністю ресурсів для здійснення запланованих заходів і
т.д. Причому основною умовою при такому виборі, на думку
авторів, повинна залишатись економічна доцільність. Виходячи з
вищенаведеного авторами було запропоновано вважати найбільш
оптимальними та результативними такі методи визначення ризиків:
експертний, статистичний та комбінований.
У ході виконання дослідження поглиблено та розвинено
теоретико-практичні підходи до виділення інституціональних
складових макро- та мезорівня. За результатами аналізу виявлено
слабкі сторони інституціонального середовища на цих рівнях.
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Уточнено сутність поняття «інституціональне середовище» як
сукупності найважливіших фундаментальних соціальних, правових,
політичних, економічних, культурних, морально-етичних правил і
норм, що визначають поведінку та взаємовідносини у суспільстві,
в тому числі між суб’єктами господарювання і державою, і повинні
бути спрямовані на підвищення ефективності економіки та якості
життя населення. Розвинено теоретико-прикладні підходи до
вивчення та оцінки інституціонального середовища через призму
його ієрархічних рівнів: макрорівень – мезорівень – рівень установ,
організацій, інститутів.
Авторами проаналізовано практику формування стратегій в
регіонах України. Зроблено узагальнення про повноту та чіткість
обґрунтування стратегічних цілей і пріоритетів економічного
розвитку та відповідність їх реальним потребам і потенціалу на
основі порівняльного аналізу стратегій соціально-економічного
розвитку регіонів України. Дістали подальший розвиток підходи
до узагальнення та формулювання пріоритетів і стратегічних
цілей соціально-економічного розвитку регіонів через призму їх
обґрунтованості, відповідності потенціалу і державним стратегічним
пріоритетам розвитку регіонів.
Один з етапів дослідження присвячений виявленню бачення
бізнесу та органів влади стосовно стратегічних пріоритетів
економічного розвитку регіону. Він виконувався у таких основних
зрізах: (1) цільові (бажані) результати економічного розвитку,
варіативність шляхів та інструментів розвитку, пріоритетні види
діяльності та їх пов’язаність з цільовими показниками, шляхами
розвитку, ресурсним забезпеченням; (2) оцінка респондентами
ризиків (3) та інституційне середовище економічної діяльності в

Отримані результати емпіричного дослідження сформували
основу для побудови багатокомпонентної емпіричної моделі,
яка дає підстави стверджувати, що її проаналізовані складники
дійсно є важливими для окреслення та досягнення стратегічних
цілей економічного розвитку в регіоні. Крім узагальнення щодо
пріоритетності вказаних складників розроблена модель дає
можливість обґрунтувати логічну взаємодію між ними (або її
відсутність і необхідність вдосконалення). Зокрема, варто оцінити
зв’язок між ризиками, пов’язаними з технологіями та обладнанням,
та суміжними складниками – інструментами (методами) й
інституційним забезпеченням. В описаній моделі добре видно,
що усунення ризиків технологій та обладнання пов’язано із
такими методами, як підвищення високотехнологічності, а відтак
- інноваційності економіки. Саме ці економічні заходи можуть
сприяти підвищенню оплати праці, яка вказана серед першочергових
очікуваних результатів регіональної економіки. Разом з тим,
в інституційному забезпеченні серед переліку першочергових
інструментів відсутні інститути, які покликані прямо сприяти
вирішенню питань технічного та технологічного оновлення
економіки. Крім зв’язків між описаними елементами варто
зауважити, що також відсутнє логічне доповнення констатованого
прагнення притоку інвестицій відповідними інституціями. У
цілому, результати досліджень цільових показників, шляхів
розвитку, ризиків та інституційного середовища дають можливість
рекомендувати шляхи вдосконалення підприємницького клімату в
регіоні з метою кращої реалізації стратегічних пріоритетів.
Окрема частина дослідження була спрямована на здійснення
багатокритеріальної діагностики економічного розвитку регіону

регіоні. На основі результатів опитування була сформована емпірична
модель стратегічних пріоритетів економічного розвитку регіону.

з обґрунтуванням пріоритетних видів економічної діяльності в
регіоні, прогнозуванням цільових показників. Для цілей даного
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дослідження використано інтегрований підхід з декількох етапів:
(1) матричний метод, методологію якого описано у розділі 1.2.1, (2)
результати емпіричних досліджень, (3) комплексний порівняльний
аналіз з врахуванням SWOT-аналізу. Відбір пріоритетних видів
діяльності відбувався враховуючи часову перспективу – 10 років
за багатокритеріальним підходом на основі висновків емпіричної
моделі щодо цільових показників - валовий випуск (ВВ), оплата
праці (ЗП), валова додана вартість (ВДВ) та зайнятість (Зайн).
Порівняння та аналіз здійснювалися на основі п’ятирічних циклів
розвитку - 2001-2005 та 2006-2010 роки. У результаті діагностики
визначені пріоритетними ті види діяльності, які у зазначеному
проміжку часу зможуть здійснювати вагомий внесок у досягнення
цільових показників та модифіковувати у бік покращення структуру
та зменшення вразливості регіональної економіки.
Поетапний відбір пріоритетних напрямів діяльності за
вказаними критеріями здійснювався з урахуванням висновків
емпіричної моделі. Мета такого підходу полягає у тому, щоб
поєднати економічні показники того чи іншого виду діяльності
з політичним та бізнесовим баченням напрямів та інструментів
економічного розвитку регіону, оскільки саме вони формують
і реалізують майбутні рішення. Одним із важливих додаткових
критеріїв на цьому етапі була комплексність та можливе поєднання
видів діяльності в інтегрований напрям економічного розвитку,
що, у свою, чергу сприятиме створенню кластерних формувань.
За критеріями комплексності та можливого синергійного ефекту
були відібрані такі пріоритетні напрями економічної діяльності
в регіоні: (1) машинобудування, (2) агропромисловий напрям
(сільське господарство, виробництво харчових продуктів, напоїв

деревини), (2) туристично-рекреаційний напрям, який охоплює
діяльність готелів, ресторанів, туристичну діяльність. Всі визначені
пріоритетні напрями діяльності добре узгоджуються з результатами
SWOT-аналізу.
Для пріоритетних видів діяльності здійснено прогнозування
цільових показників за принципом формування прогнозного
коридору з набору певних сценаріїв. Прогнозування не ставило за
мету знайти точну прогнозну величину для того чи іншого показника,
мета полягала в тому, щоб виявити стратегічне поле безпеки та
можливість моніторингу ситуації. При здійсненні прогнозування
було виявлено різну функціональну поведінку для різних видів
діяльності, тобто різні економетричні функції окреслювали
позиціювальні межі сценаріїв, що свідчить про неможливість і
відсутність необхідності намагатися визначити універсальний
інструмент для прогнозування цільових показників.
У рамках багатокритеріальної діагностики було виконану
оцінку ризику за статистичними методами. Зокрема, було
здійснено статистичну оцінку міри ризиків стратегічних видів
діяльності регіону за коливаннями кінцевих результатів та
удосконалено підходи до її проведення. Основна відмінність
полягає у використанні додаткових критеріїв при оцінці ризиків для
формулювання кінцевих висновків: порівняльні тенденції у часових
проміжках, індекси розвитку показників для оцінки стабільності
розвитку галузей, формоутворення рівнів ризиків стратегічних
напрямів через види діяльності, розміри бізнесу; різні результативні
показники. Такий підхід дозволяє оцінити чутливість бізнесу до
змін зовнішнього та внутрішнього оточення за видами діяльності
та сформувати відповідні висновки щодо механізмів їх розвитку у
регіоні в різних часових проміжках.
Значна увага дослідження була присвячена завершальним

та тютюнових виробів), (3) лісопромисловий напрям (лісове
господарство, оброблення деревини та виробництво виробів з
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етапам – обґрунтування елементів забезпечення стратегічних
пріоритетів – людськими ресурсами, інвестиціями та необхідним
інституційно-організаційним забезпеченням. Авторами було
досліджено основні групи факторів, що впливають на людські
ресурси регіону та найбільш продуктивну їх частину – економічноактивне населення. Виявлено основні позитивні (природній приріст
населення; зростання кількості населення у вікових групах із
високим рівнем мотивації до праці) та негативні (старіння населення;
відтік молоді на навчання в інші регіони; значна роль соціальних
платежів; низька насиченість інфраструктури охорони здоров’я
та дошкільної освіти; низька активність щодо розвитку людських
ресурсів на підприємствах) параметри, що впливають на розвиток
людських ресурсів регіону. На основі побудови регресійних моделей
здійснено прогнозування кількості найманої праці у пріоритетних
напрямах діяльності економіки регіону.
Влада і бізнес, користуючись запропонованими інструментами
прогнозування матимуть можливість оцінювати потребу в найманих
працівниках, регулювати та коригувати освітні програми під попит
на відповідних спеціалістів. В результаті забезпечення пріоритетних
напрямів діяльності кваліфікованими працівниками прогнозується
зростання частки випуску конкурентоспроможної продукції в
регіоні.
Аналіз пріоритетних напрямків за кількістю інвестицій в регіоні
показав, що обрані сфери діяльності є інвестиційно привабливі для
інвесторів. Розроблено теоретичні засади і практичні рекомендації
щодо формування та використання інвестиційного потенціалу
регіону у контексті стратегічних пріоритетів. Досліджено
формування та використання інвестиційного потенціалу регіону

основі аналізу їх динаміки визначено роль, вклад та доцільність
стимулювання інвестицій у пріоритетних видах діяльності в
області. Оцінено інвестиційну забезпеченість стратегічних видів
за структурою джерел надходжень ПІІ. Розроблено концептуальні
моделі формування інвестиційного потенціалу за структурновидовим підходом.
У процесі дослідження на завершальному етапі отримано
загальну оцінку організаційно-інституціонального середовища
підтримки та розвитку пріоритетних видів економічної діяльності
в Закарпатській області. Виявлено, що найвищий рівень
організаційно-інституціонального
забезпечення
притаманний
для рекреаційно-туристичної сфери регіону. Дістали подальший
розвиток узагальнення компонентного наповнення організаційноінституціонального забезпечення пріоритетних видів економічної
діяльності через виділення груп установ та організацій, що створені
з метою всебічного сприяння розвиткові цих видів діяльності.

за функціонально-результативною ознакою, застосовуючи низку
показників соціально-економічного та фінансового характеру. На

діяльності в регіоні при формуванні регіональної стратегії на
наступний стратегічний період та при розробці довгострокових

На основі здійсненого дослідження та сформульованих
висновків можна виробити такі рекомендації для впровадження
відповідними рівнями влади та управління:
на державному рівні:
- пропонувати для запровадження в регіонах України
інтегрований підхід до обґрунтування стратегічних пріоритетів
(емпірична та матрична модель, оцінка ризиків, забезпечення
розвитку в розрізі людських ресурсів, інвестицій та інституційноорганізаційного середовища);
на обласному рівні:
- використати вироблені стратегічні пріоритети економічної
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програм економічного розвитку; внести коректування до існуючих
стратегічних та довгострокових документів;
- виробити заходи для мінімізації чи усунення найбільш
суттєвих ризиків в економічній діяльності в регіоні;
- забезпечити відповідні напрями розвитку людських
ресурсів для досягнення стратегічних пріоритетів економічного
розвитку регіону;
- вдосконалити інвестиційну політику регіону з метою
сконцентрованої підтримки пріоритетних видів економічної
діяльності в регіоні;
- сформувати
інституційно-організаційну
підтримку
пріоритетним видам діяльності з метою досягнення цільових
показників.

ДОДАТКИ

Визначення найбільш оптимального розташування
сільськогосподарського підприємства по відношенню
до наявних ресурсів, тобто землі

Підтримка пріоритетних для національної економіки
тих регіонів, які можуть стати прикладом для інших

Ефективне поєднання місця виробництва
сільськогосподарської продукції та факторів
його забезпечення

Найменше втручання центральних органів
влади в економіку регіонів і підтримка тих із
них, які відіграють першочергове значення для
розвиткунаціональної економіки

Теорія сільського
господарства
Й.Тюнена

Створення сприятливих умов для інноваційного
розвитку в менш розвинутих регіонах, наприклад,
технополісів, академічних та університетських
містечок

Процес виробництва товарів, який включає в
себе такі стадії як поява нового продукту;
зростання його виробництва; зрілість
(насичення ним ринку); спад виробництва

Теорія життєвого
регіонального циклу

Теорія
незбалансованого
розвитку А.
Хіршмана

Теорія кумулятивної
причинності
Г. Мюрдаля

Теорія кластерів
М. Портера

Теорія економічного
регулювання
Дж. Стиглера та
С. Пельцмана

Подолання нерівномірності розвитку окремих
територій (регіонів) країни

Успішне державне і регіональне управління,
направлене на зближення рівнів розвитку
регіонів держави

Підвищення конкурентно-спроможності
регіону, збільшення його потенціалу та
економічного зростання

Прогнозування розвитку окремих галузей
регіону з метою максимізації корисності для
його населення

Поширення діяльності одного регіону на інший
(міжрегіональні точки зростання) дозволить залучити
значні ресурси, що дасть імпульс розвитку інших
територій

Вдосконалення інституційного середовища та
покращення його впливу на формування ефективного
ринкового середовища регіону. Це зменшить
кумулятивний ефектневдалого господарювання
суб’єктів регіональних органів влади

Формування регіональних кластерів, які
підтримуються центральними та місцевими органами
влади

Розвиток регіону забезпечується за допомогою
інструментів прогнозування, цін та перерозподіл
доходів

Допомога держави регіонам через надання субсидій,
дотацій і сприяння створення технопарків і
технополісів

Створення економічних центрів, які забезпечать
навколишній простір (зони збуту) товарами і
послугами, з метою мінімізації відстані між
виробником і споживачем
Розселення населення на певній території та
організація виробництва із цим розселенням

Теорія центральних
місць В. Крісталлера

Створення умов для інновацій менш
розвинених регіонів

Принципи підтримки пріоритетів

Пріоритети

Назва теорії

Теорія дифузії
інновацій Т.
Хегерстранда

Забезпечення економічної рівноваги між попитом і
пропозицією, ціною та витратами

Максимізація прибутку за рахунок економічної
доцільності, а не за рахунок зменшення
транспортних витрат

Теорія центральних
місць А. Льоша

Стимулювання розвитку територіально-виробничих
комплексів промисловості

Розміщення промислових підприємств шляхом
зменшення транспортних витрат

Теорія розміщення
промисловості А.
Вебера

Теоріяосновного
продукту
Г. Іннеса

Підтримка спеціалізації та стимулювання
дослідницької й інвестиційної діяльності

Створення вільних економічних зон, технополісів,
технопарків тощо

Провідна роль пріоритетних галузей, що
створюють нові товари та послуги

Теорія полюсів
росту Ф. Перроу

Концентрація на найбільш
конкурентоспроможних групі товарів на
зовнішніх ринках

Підтримування експортної діяльності регіональних
підприємств та залучення у регіони виробників –
експортерів

Підприємства і сектори економіки, що
виробляють експортні товари

Теорія економічної
бази

Теорія «центр –
периферія»
Дж. Фрідмана

Принципи підтримки пріоритетів

Пріоритети

Назва теорії

Додаток А. Компонентний теоретичний аналіз за підходами до формування пріоритетів регіонального розвитку

492
Додатки

493

Ймовірність
Невизначеність,
+
необхідність вибору
Ступінь реальності +

Невизначеність
Можливість
Невизначеність

Можливість
Невизначеність
Невизначеність
Небезпека
Загроза
Можливість
Небезпека
Можливість

Скорпенко
Черданцева

Чепурко
Ковтун
Вербицька

Маловичко
Юсипович
Дуброва
Донець Л.І.
Ілляшенко С.М.
Шахов В.В.

Редхе К., Хью С.

Журавель

+

Невизначеність,
конфліктність
Імовірність

Сучасна школа
ризикології
Капітула

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Невизначеність
Ймовірні втрати

Дж.М.Кейнс

Негативний
вплив
+

Класична школа
Ймовірність
Неокласична школа Невизначеність

Ключові категорії

Автор

+

+

+

+

+

+

+

+

Позитивний
вплив

Дії суб’єкта
господарювання
Очікувані
результати
Отримання доходів,
прибутків
Втрата ресурсів,
недоодержання
доходів
Ресурси, доходи,
витрати
Відхиленя між
плановим і
фактичним
результатами
Недотримання
прибутку, зазнання
збитку

Заплановані
результати

Ідентифікована
дійсність
Ресурси, доходи,
прибутки

Кошти, ресурси,
імідж.
Результати
господарської
діяльності
Кінцеві результати
діяльності
Небажаний
розвиток
господарської
діяльності

Характер
економічного
процесу
Отримання збитків
Реалізація
поставлених цілей
Система відносин

Об’єкти впливу

Додаток Б. Структурний аналіз дефініції «ризики»

Здійснення видів
діяльності

Реалізація
прийнятих рішень

Виробництво
продукції,
реалізація…
Неминучий
вибір ,
поєднання
можливостей

Прийняття рішення

Вибір

Вибір

Реалізація

Не можливо
спрогнозувати

Управлінські дії

494
Додатки

495

496

497

Додатки

Втрата, збиток,
вигода, прибуток
Економічний
суб’єкт

Економічні
відносини

Відхилення
фактичних і
запланованих
результатів
Різниця між
плановим і
фактичним
результатами
Дії СГД, партнерів,
конкурентів, вплив
природного
середовища…

діяльність
партнерів, дії
конкурентів, вплив
природного
середовища,
впровадження
досягнень науки
цілепокладання,
управління,
прийняття рішень,
оцінювання, що
обтяжені

Додаток В Результати опитування бізнесу і органів влади районів та
міст Закарпаття щодо стратегічних пріоритетів економічного розвитку
Закарпатської області

Рис.В-1 Розподіл відповідей за пріоритетністю цілей економічного розвитку територій
у результатах опитування бізнесу та органів влади районів та міст Закарпаття, 2011 р.
Джерело: розроблено автором

+

+

+

+

*– відповіді найбільшої ваги, тобто найважливіші цілі сконцентровані ближче до центру рисунка

* Розроблено Бондаренко В.М., Удод К.С.

+
Можливість
Єрмасова Н.Б

+
Можливість
Балабанов І.Т.

+
Сприйняття
Невизначеність
Конфліктність
Вітлінський В. В.,
Великоіваненко
Г. І.

+
Ймовірність
Невизначеність
Шапкін А.С.

+
Ймовірність
К.В.Шелехов і
В.Д.Бигдаш

Мікловда В.П.,
Даньків В.Й.

Ймовірність

+

Табл. В1 Результати опитування бізнесу і органів влади районів та міст Закарпаття
щодо стратегічних цільових показників, 2011 р.
Бізнес:
по
гірських
і
передгір
них
районах

висока валова додана вартість
висока оплата праці

Бізнес
: по
област
і

Органи
влади: по
гірських і
передгірн
их
районах

Органи
влади:
по
області

Середня
оцінка по
гірських і
передгірних
територіях

16,76
19,55

13,69
18,26

10,1
16,4

10,10
17,31

13,45
17,99

високі доходи населення

7,82

9,54

11,5

13,46

9,71

6

11,50

5

вирівнювання доходів населення

1,68

3,32

1,93

2,40

1,80

10

2,86

9

Показники

високий валовий випуск
продукції

13,97

17,01

17,39

18,75

15,68

Ранг

Середня
оцінка
по
області

Ранг

4
1

11,89
17,78

4
2

2

17,88

1

підвищення зайнятості

10,61

14,94

17,3

14,42

14,00

3

14,68

3

створення високотехнологічних
робочих місць

16,20

14,11

6,28

6,25

11,24

5

10,18

6

вирівнювання територіального
розвитку

3,35

2,07

3,86

2,88

3,61

9

2,48

10

підвищення надходжень у
регіональні та місцеві бюджети

3,35

3,32

12,0

12,02

7,71

7

7,67

7

підвищення рівня екологічності
економіки

6,70

3,73

2,90

2,40

4,80

8

3,07

8

Джерело: розроблено автором

*– відповіді найбільшої ваги, тобто найважливіші цілі сконцентровані ближче до центру рисунка

Рис.В2 Розподіл відповідей за пріоритетністю інструментів економічного розвитку
територій в результатах опитування бізнесу і органів влади районів та міст
Закарпаття, 2011 р.
Джерело: розроблено авторами

Табл. В2 Результати опитування бізнесу і органів влади районів та міст Закарпаття
щодо варіативності шляхів розвитку, 2011 р.

підвищення рівня високотехнологічності
економіки (2)
підвищення рівня ресурсозбереження в
економічній діяльності
підвищення рівня енергозбереження в
економічній діяльності (4)
підвищення інноваційності економіки (3)

підвищення якості продукції за міжнародними
стандартами
підвищення притоку інвестицій (1)

розвиток експорту

розвиток транскордонного співробітництва
розвиток високої кваліфікації людських ресурсів
розвиток МСБ

життєздатне інституційне середовище у цілому
Органи влади: по
області
Бізнес: по
області
Середня оцінка
по області

12,44
13,99
13,22

5,74
9,05
7,40

10,53
7,82
9,17

14,35
9,47
11,91

7,18
9,05
8,12

21,53
18,52
20,02

5,74
8,61
3,83
7,82
6,17
9,05
6,78
7,39
6,44

7,18
4,12
5,65

2,87
4,94
3,90
4
1
7
4
5
3
6
1
2
0
32

2
2
3
2
15
2
0
3
2
2
37

2
38

1
5

4
4

1
3

5

2
9

2,17
10,81
0,00
30,05

10,87
8,11
10,26
34,74

18,87

54,72

11,36
28,21

16,33

6,12

9,09
0,00

26,00

12,00

1,92

14,89

8,51
5,77

2(%)
8,16

1(%)
26,53

35,21

24,32
7,69

4,35

15,91
20,51

9,43

4,08

18,00

34,62

8,51

3(%)
16,33

100,00

7,51
3,29

3,76

7,51
8,92

20,66

6,10

13,15

10,33

7,04

(1+2+3)
%
11,74

10

3
71

1
67

2
5

10

2
5

4
3

9
4

28
3
1
6

9
6

7

15

4
2

4

5

3
4

8

5

3

4

14
7

3

2

1

2
71

2
7

6

8
5

4

11

14

4

8

3

33,97

6,38
6,98

7,55

5,88
4,08

48,28

7,41

7,27

5,26

5,66

1(%)
25,45

32,06

10,64
2,33

3,77

7,84
20,41

15,52

12,96

27,27

8,77

9,43

2(%)
7,27

33,97

14,89
4,65

3,77

9,80
12,24

13,79

7,41

20,00

24,56

7,55

3(%)
14,55

100,00

7,18
2,87

3,83

5,74
8,61

21,53

7,18

14,35

10,53

5,74

(1+2+3)
%
12,44

9

8
6

5

1
7

6

2

4

7

3

Ранг*
3
4

Ранг*
2
2

1
7

Кількість відповідей за пріоритетністю результатів
по області у цілому

Кількість відповідей за пріоритетністю результатів
по гірських територіях

* за підсумком кількості відповідей по 1, 2, 3 пріоритетному результату

a) підвищення рівня
високотехнологічності економіки
b) підвищення рівня
ресурсозбереження в економічній
діяльності
c) підвищення рівня
енергозбереження в економічній
діяльності
d) підвищення інноваційності
економіки
e) підвищення якості продукції за
міжнародними стандартами
f) підвищення притоку
інвестицій
g) розвиток експорту
h) розвиток транскордонного
співробітництва
i)
розвиток високої кваліфікації
людських ресурсів
j) розвиток МСБ
k) життєздатне інституційне
середовище у цілому
Сумарно

Інструменти досягнення
бажаних результатів

Таблиця В3 Результати опитування органів влади районів та міст Закарпаття щодо пріоритетності бажаних інструментів
регіонального економічного розвитку по гірських територіях та області у цілому, 2011 р.

498
Додатки

499

3

3

3
3
2
4
2
2
1
2

27

4

3

1
3
8
2
1
2
0
1

32

24

0

2

3

1

3

1

4

2

4

4

15,35

7,41

0,00

7,32

5,26

11,43

32,61

12,50

5,71

15,38

20,00

40,48

1(%)

78,35

11,11

6,06

9,76

7,89

22,86

8,70

15,00

17,14

12,82

15,00

16,67

2(%)

3,97

0,00

9,09

12,20

5,26

14,29

4,35

20,00

11,43

20,51

17,50

9,52

3(%)

4
9
6
2
8

3
5
10
6
7
7

106

7
27

4

7
10

6

7

2

4

19

1

1

73

3

3

9

2

9

14

7

8

3

9

6

2

64

1

5

7

4

6

4

8

5

9

6

9

3

17,52

17,02

4,26

10,71

15,79

8,00

41,54

12,96

17,86

12,96

12,73

30,16

1(%)

12,07

6,38

6,38

16,07

3,51

18,00

21,54

12,96

14,29

5,56

16,36

9,52

2(%)

10,58

2,13

10,64

12,50

7,02

12,00

6,15

14,81

8,93

16,67

10,91

14,29

3(%)

100,00

4,94

4,12

9,05

6,17

7,82

18,52

9,05

9,47

7,82

9,05

13,99

(1+2+3)
%

Сума
рна
оцінк
а по
виду
діяль
ності

6

7

4

9

5

1

4

3

5

4

2

Сільське господарство, мисливство,
лісове господарство
Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
Виробництво
тютюнових виробів
Діяльність готелів
та ресторанів
Машинобудування
Торгівля; ремонт
автомобілів, побутових виробів …
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Діяльність екстерит.
організац.

7

18

8
7
15
0
0
0
0
9

9

13
11
0
0
0
0
0
5

Висока
оплата
праці (2)

17

Високий
валовий
випуск
продукції
(1)

0

0

0

9

27
0

19

13

18

25

Підвищення
зайнятості
(3)

5

0

0

0

12
6

7

5

16

15

Висока
валова
додана
вартість
(4)

0

0

0

0

12
0

10

4

4

8

Високі
доходи
населен
ня (5)

6

0

0

0

0
6

6

14

10

7

Створення
високотехнологіч
-них
робочих
місць (6)

14

0

0

7

32
0

15

10

0

6

Підвищення
надходжень
у регіональні
та місцеві
бюджети (7)

34

14

0

0

9

34

0

0

16

74
6

58

45

42
0

55

49

58

62

Всього по
пріоритетних цілях
(1-3)

37

Всього по
пріоритетних цілях
(1-3) +
( 6-7)

2

0

0

3

10
2

0

4

0

2

Вирів.
доходів
населен
ня

Інші цілі

5

0

5

0

12
2

0

4

3

7

Вирів.
терит.
розви
тку

0

5

0

3

7
0

0

3

0

7

Підвищ
рівня
еколог.
економі
ки

39

5

5

22

127
16

75

78

78

101

Табл. В5 Результати опитування бізнесу і органів влади районів та міст Закарпаття щодо відповідності видів діяльності досягненню
стратегічних цільових показників регіону, 2011 р.

100,00

3,01

3,01

7,23

4,22

10,24

12,65

11,45

7,23

11,45

12,65

16,87

(1+2+3)
%

Ранг*

2

3

Ранг*

4

2

9

1

Кількість відповідей за пріоритетністю результатів
по області у цілому

Кількість відповідей за пріоритетністю результатів
по гірських територіях

* за підсумком кількості відповідей по 1, 2, 3 пріоритетному результату

a) підвищення рівня
високотехнологічності економіки
b) підвищення рівня
ресурсозбереження в економічній
діяльності
c) підвищення рівня
енергозбереження в економічній
діяльності
d) підвищення інноваційності
економіки
e) підвищення якості продукції за
міжнародними стандартами
f) підвищення притоку
інвестицій
g) розвиток експорту
h) розвиток транскордонного
співробітництва
i)
розвиток високої кваліфікації
людських ресурсів
j) розвиток МСБ
k) життєздатне інституційне
середовище у цілому
Сумарно

Інструменти досягнення
бажаних результатів

Таблиця В4 Результати опитування представників бізнесу районів та міст Закарпаття щодо пріоритетності бажаних інструментів
регіонального економічного розвитку по гірських територіях та області у цілому, 2011 р.

500
Додатки

501

12

1
1

28

Виробництво тютюнових
виробів
Текстильне виробництво;
виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
Виробництво шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
Оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини, крім меблів

1

0
1
0

Діяльність домашніх
господарств
Діяльність екстериторіальних
організацій

0

0

11

0

16

4

4
6

1

5
0
1

0

1

1

3

0
0
0

7
0

4

5
4

1
0

1

1

0

1

0

0

12

0

16

5

4
6

1

6
1
1

0

3

1

3

0
0
0

9
0

4

5
4

1
1

1

3

0

2

0

0

9

0

7

2

2
6

0

5
0
0

0

1

0

3

0
0
2

4
0

1

2
1

1
2

1

3

0

2

Технікотехнологічні
ресурси
6
7

0

0

10

0

7

3

2
6

0

7
0
0

0

2

0

4

0
0
2

5
0

1

2
1

2
2

1

3

0

2

0

0

9

0

12

2

1
4

0

11
0
1

0

1

1

7

0
5
8

10
1

5

0
2

2
5

0

2

0

3

Людські
ресурси
8
9

0

0

11

1

15

3

2
4

0

13
0
1

0

2

2

8

0
5
8

14
1

5

1
2

2
6

0

2

1

4

0

0

8

0

6

2

0
5

0

7
0
0

0

3

1

4

0
1
1

8
14

5

1
2

0
2

0

1

1

3

Фінансові
ресурси
10
11

0

0

8

0

6

2

0
5

0

7
0
0

0

3

1

4

0
1
1

8
14

5

1
2

0
2

0

1

1

3

0

0

2

0

6

1

1
2

0

3
0
0

Інформаційноінституційні
ресурси
12
13

0

1

1

1

0
3
1

5
3

2

0
0

0
1

0

0

0

0

0

0

2

0

6

1

1
2

0

3
0
0

0

1

1

1

0
3
3

6
3

2

0
1

0
2

0

0

0

1

0

0

67

1

48

23

11
32

7

56
1
9

Сумарна
оцінка
1-3
14

0

8

4

20

0
9
12

54
18

19

10
13

4
14

2

7

1

11

0

0

77

3

54

28

14
33

8

64
4
10

Сумарна
оцінка
1-5
15

0

13

6

23

0
9
14

64
18

20

12
15

5
18

2

10

2

16

Додатки

0

2

3

0
0
0

0
0
0
2

22
0

20
0

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги
Надання комунальних та
індивідуальних послуг;
діяльність у сфері культури
та спорту

Діяльність готелів та
ресторанів
Фінансова діяльність
Операції з нерухомим
майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг
підприємцям
Державне управління
Освіта

0
5

3

0
4

0

2

0
Виробництво транспортних
засобів та устатковання
Інші галузі промисловості

1

3
5

0

Виробництво електричного,
електронного та оптичного
устатковання

0

4

2
4

0

Виробництво машин та
устатковання

Виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води
Будівництво
Торгівля; ремонт
автомобілів, побутових
виробів та предметів
особистого вжитку

2

0

0

Металургійне виробництво
та виробництво готових
металевих виробів

0

34

2

4

0

Хімічне виробництво

Целюлозно-паперове
виробництво; видавнича
діяльність
Виробництво коксу,
продуктів
нафтоперероблення та
ядерних матеріалів

5
10

3
9
14

7

28
3
8

6

25
1
7

Добування паливноенергетичних корисних
копалин
Добування корисних
копалин, крім паливноенергетичних
Переробна промисловість

Сільське господарство,
мисливство, лісове
господарство
Рибальство, рибництво
Добувна промисловість

1

Природні
ресурси
2
3

Матеріальні сировинні ресурси і напівфабрикати
4
5

Табл. В6 Результати опитування бізнесу і органів влади районів та міст Закарпаття щодо ресурсної забезпеченості видів економічної
діяльності регіону, 2011 р.

502
503

504

505

Додатки

3

12

8

4

6

12
4

13

7

9

4

6
6

11
5

11

16
9

9

5

29

20

15

Види ризиків

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

некваліфіковані працівники
55,0
56,9
30,0
27,8
15,0
15,3
недотримання норм праці
93,3
81,9
5,0
15,3
1,7
2,8
невірна кадрова політика
56,7
59,7
28,3
26,4
15,0
13,9
несанкціонована діяльність
0,0
6,9
1,7
11,1
працівників
98,3
81,9
перевищення повноважень
100,0 80,6
0,0
11,1
0,0
8,3
неефективна політика оплати
праці
26,7
55,6
43,3
27,8
30,0
16,7
Примітки до таблиць Г1-Г9:
ОМС – представники органів місцевого самоврядування;
ПБС – представники бізнесового сектору;
припустимий рівень ризику - білі клітинки; сірі – критичний; чорні –
катастрофічний.
Таблиця Г2. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет підприємницьких
ризиків технологій та обладнання

12
4

8

6

5

5
3

5

8
6
7

предмет ризиків діяльності бізнесу у регіоні
Таблиця Г1. Результати опитування представників органів влади ПОВ
та бізнесу ПБ на предмет підприємницьких ризиків у сфері людських
ресурсів

Сільське господ.,
мисливство, лісове
господ.
Добування корисних
копалин, крім паливноенергетичних
Переробна промисловість
(без визначення
підсекцій)
Виробництво тютюнових
виробів
Текстиль, виробництво
одягу, хутра...
Оброблення деревини та
виробництво виробів з
деревини
Машинобудування
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів
та предметів особистого
вжитку
Діяльність готелів та
ресторанів
Фінансова діяльність
Освіта
Охорона здоров'я та
надання соціальної
допомоги
Діяльність домашніх
господарств

6

7

6

3

4

8
11
10
7
4
10

Результати опитування фокусних груп «органи влади» та «бізнес» на

6

80
0
0

3
4

5

21
3

96
4
0

30

53

22

0

62
4
8

розвит
ок
МСБ
розвиток високої
кваліфікації
людських ресурсів
розвиток
експорту
розвиток
транскордонного
співробітни
цтва
підвищення рівня
ресурсозбережен
ня в економічній
діяльності
підвищення
якості
продукції за
міжнародни
ми
стандартами
підвищення рівня
енергозбереженн
я в економічній
діяльності (4)
підвищення
інноваційно
сті
економіки
(3)
підвищення
рівня
високотехно
логічності
економіки
(2)
підвищення
притоку
інвестицій
(1)

Табл. В7 Результати опитування бізнесу і органів влади районів та міст Закарпаття щодо відповідності видів діяльності
стратегічним шляхам економічного розвитку регіону, 2011 р.

життєзда
тне
інституці
йне
середови
ще у
цілому

Всього

Додаток Г

Види фактор-ризиків
морально застарілі технології та
обладнання
відсутність інновацій
застрілі системи контролю якості
продукції
зношене обладнання
зношеність та/чи відсутність сучасної
інфраструктури
відсутність достатніх ліквідних активів
енергозатратне обладнання
неефективна структура основних засобів
підприємства

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

33,3
40,0

45,8
54,2

31,7
38,3

18,1
37,5

35,0
21,7

36,1
8,3

36,7
76,7

62,5
56,9

40,0
15,0

25,0
26,4

23,3
8,3

12,5
16,7

56,7
85,0
30,0

56,9
61,1
58,3

21,7
11,7
43,3

27,8
29,2
29,2

21,7
3,3
26,7

15,3
9,7
12,5

56,7

63,9

30,0

22,2

13,3

13,9

506

507

Додатки

Продовження додатку Г

Продовження додатку Г

Таблиця Г3. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет підприємницьких
ризиків, що пов’язані з різними процесами

Таблиця Г6. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет зовнішніх
економічних та фінансових ризиків підприємницької діяльності у регіоні

Види фактор-ризиків
проблеми збуту продукції
неефективні комунікацій
недостатність інформатизації

Види фактор-ризиків
непрогнозована інфляція
нестійкість, коливання
валютного курсу
неплатоспроможність чи
банкрутство партнерів та
клієнтів
обмежені можливості отримання
кредиту
зміни кон’юнктури ринку
зменшення попиту на продукцію
відсутність вітчизняних
постачальників потрібної
сировини та напівфабрикатів
підвищення цін на сировину,
матеріали, паливо
відсутність вітчизняних
постачальників потрібних технік
і технологій
недотримання умов договірних
відносин
брак кваліфікованих кадрів
зростання конкуренції по якості
товарів
зростання цінової конкуренції
підвищення конкуренції в галузі
зовнішньоекономічні ризики
(обмеження на торгівлю,
закриття кордонів, відмінність
правових систем різних держав)

невідповідна ринку
асортиментна політика
неправильність цінової
політики
проблеми з постачанням
сировини

ПОВ
51,7
53,3
70,0

ПБ
58,3
65,3
70,8

ПОВ
31,7
26,7
20,0

ПБ
16,7
26,4
18,1

ПОВ
16,7
20,0
10,0

ПБ
25,0
8,3
11,1

68,3

76,4

20,0

15,3

11,7

8,3

45,0

59,7

43,3

29,2

11,7

11,1

56,7

68,1

30,0

16,7

13,3

15,3

Таблиця Г4. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет інвестиційних та
фінансових ризиків підприємницької діяльності у регіоні

Види фактор-ризиків
ризик зниження фінансової стійкості
ризик неплатоспроможності
кредитний ризик
ризик упущеної вигоди
інвестиційний ризик
невдало сформований інвестиційний
менеджмент

ПОВ
43,3
28,3
26,7
66,7
48,3

ПБ
58,3
48,6
48,6
63,9
59,7

ПОВ
43,3
50,0
36,7
26,7
38,3

ПБ
27,8
30,6
29,2
26,4
27,8

ПОВ
13,3
21,7
36,7
6,7
13,3

ПБ
13,9
20,8
22,2
9,7
12,5

63,3

63,9

28,3

22,2

8,3

13,9

Таблиця Г5. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет зовнішніх
політичних та законодавчих ризиків підприємницької діяльності у
регіоні
Види фактор-ризиків

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

ПОВ

ПБ

зміна політичного курсу
країни;
зміни в законодавстві;
зміни податкової політики;
зміни соціальної політики;

48,3
15,0
25,0
46,7

51,4
29,2
37,5
54,2

30,0
56,7
36,7
36,7

25,0
38,9
25,0
25,0

21,7
28,3
38,3
16,7

23,6
31,9
37,5
20,8

ПОВ
23,3

ПБ
47,2

ПОВ
43,3

ПБ
34,7

ПОВ
33,3

ПБ
18,1

28,3

47,2

45,0

37,5

26,7

15,3

53,3

61,1

31,7

16,7

15,0

22,2

26,7
65,0
51,7

61,1
68,1
55,6

43,3
25,0
31,7

29,2
26,4
25,0

30,0
10,0
16,7

9,7
5,6
19,4

51,7

54,2

30,0

26,4

18,3

19,4

30,0

34,7

38,3

29,2

31,7

36,1

45,0

55,6

30,0

30,6

25,0

13,9

61,7
50,0

70,8
65,3

28,3
36,7

15,3
20,8

10,0
13,3

13,9
13,9

60,0
58,3
68,3

73,6
72,2
80,6

28,3
31,7
23,3

20,8
20,8
15,3

11,7
10,0
8,3

5,6
6,9
4,2

50,0

69,4

35,0

18,1

15,0

12,5

508

509

Додатки

ПБ

76,7
81,7

62,5
72,2

8,3
8,3

20,8
16,7

15,0
10,0

16,7
11,1

85,0

73,6

8,3

8,3

6,7

18,1

Таблиця Г9. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет форс-мажорних
ризиків підприємницької діяльності у регіоні
Види фактор-ризиків
війни, революції, страйки
тероризм, саботаж,
рейдерство;

ПОВ
70,0

ПБ
72,2

ПОВ
8,3

ПБ
12,5

ПОВ
21,7

ПБ
15,3

71,7

68,1

21,7

18,1

6,7

13,9

1

ПОВ

Природні
Фінансові

Рис.Д-1. Емпірична модель виокремлення пріоритетних видів діяльності в Закарпатській області 2011 р.

ПБ

Людські

ПОВ

Технікотехнологічні

ПБ

Матеріальносировинні

ПОВ

Інформаційноінституційні

Види фактор-ризиків
паводки, зсуви,
землетруси
зони техногенного лиха;
сховищ хімічних
речовин;

РИЗИКИ

Таблиця Г8. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет зовнішніх
екологічних та техногенних ризиків підприємницької діяльності у
регіоні

Підвищення якості
продукції

40,3

С
Е
Р
Е
Д
О
В
И
Щ
Е

41,7

Виробництво
одягу

18,1

Оброблення
деревини

38,3

Підвищення рівня
ресурсозбереження

41,7

Готелі і
ресторани

20,0

Сільське і
лісове
господарство

ПБ
8,3
15,3
23,6

Підвищення рівня
високотехнологічності економіки
Підвищення
інноваційності

ПОВ
13,3
20,0
25,0

Зайнятість

ПБ
20,8
47,2
37,5

Оплата праці.
ВДВ

ПОВ
11,7
46,7
36,7

Валовий
випуск

ПБ
70,8
37,5
38,9

Приток інвестицій

ПОВ
75,0
33,3
38,3

І
Н
С
Т
И
Т
У
Ц
І
Й
Н
Е

Види фактор-ризиків
демографічний спад
відтік людських ресурсів
старіння робочої сили
неплатоспроможність
населення

Додаток Д Емпірична модель виокремлення пріоритетних видів діяльності в Закарпатській області

Таблиця Г7. Результати опитування представників органів місцевого
самоврядування та представників бізнесу на предмет зовнішніх
соціальних ризиків підприємницької діяльності у регіоні

Високотехнологічні Надходження у
робочі місця
бюджети

Продовження додатку Г

Додаток Е
Діагностика та прогнозування економічного розвитку Закарпатської області

Табл.Е.1 Порівняльна характеристика продуктивності найманих та
зайнятих працівників в Закарпатській області, 2009 р., тис. грн./ ос.
Види діяльності

1
Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство
Промисловість
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля, готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомості…., послуги юридичним
особам
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги
Джерело: [135]
СпіввідноВипуск /
Випуск/
шення
зайняті
наймані
працівники працівники к. 2 до к.3

2
437,87
3
26,74
4
16,37

176,21
240,86
203,50
157,29
151,96
116,67
53,19
29,97
84,48
123,02
1,51
4,53
6,79
1,86
1,24

250,96
74,04
35,45
35,12
50,43
110,59
47,93
33,95
33,67
10,88
2,27
1,54
1,04
1,04
4,63

1
2
4
1
1
2
3
4
4
3
2
1
3
4
3
4
3
2
2

4
3
2
2
1
1
4
3
2
1
2
3
1
3
2
3
4
3
4

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
Добувна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
легка промисловість
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
машинобудування (виробництво машин, електричного, електронного, оптичного устаткування та транспортних
засобів)
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам.
Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

Ind
ВВ

3
3
3
4

3
2
2
4
2
4
4

1
3
1
2
1
1
2
4

3
3
3
2

2
4
4
1
4
2
3

4
1
1
3
2
2
1
4

S
ВВ

3
3
2
4

2
2
4
3
3
4
3

1
4
1
1
2
1
2
4

Ind
зайн

3
4
3
4

2
3
4
2
3
1
2

4
4
1
1
2
2
1
3

S
зайн

Ind
ВДВ

3
3
3
4

2
1
2
4
2
4
4

1
3
3
2
1
1
2
4

3
4
3
2

2
3
4
2
4
3
3

4
2
1
2
1
1
1
4

S
ВДВ

Позначення: Ind ЗП сер – середній темп зміни заробітної плати за п’ятирічний цикл, S ЗП сер – середнє за п’ятирічний цикл співвідношення заробітної плати до
середньої заробітної плати в регіоні, Ind ВВ - середній темп зміни валового випуску за п’ятирічний цикл, S ВВ - середня частка валового випуску по виду
діяльності у загальному валовому випуску в регіоні за п’ятирічний цикл, Ind зайн - середній темп зміни зайнятості за п’ятирічний цикл, S зайн - середня частка
зайнятості по виду діяльності до загальної зайнятості в за п’ятирічний цикл, Ind ВДВ - середній темп зміни валової доданої вартості за п’ятирічний цикл, S ВДВ середня частка валової доданої вартості по виду діяльності у загальній валовій доданій вартості в регіоні за п’ятирічний цикл.

S
ЗП
сер

Ind
ЗП
сер

Табл. Е2 Проміжне ранжування темпів та структурних часток економічних видів діяльності на основі п’ятирічних циклів,
Закарпатська область, 2001-2010 рр.

510
Додатки

511

Позначення:

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у
сфері культури та спорту

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами,
послуги з ремонту.
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам.

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
Добувна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
легка промисловість
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини,
крім меблів
металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів
машинобудування (виробництво машин, електричного,
електронного, оптичного устатковання та трансп засобів)

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

Позначення:

Державне управління
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна допомога
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у
сфері культури та спорту

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
Будівництво
Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами,
послуги з ремонту.
Готелі та ресторани
Транспорт і зв’язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги
юридичним особам.

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги
Добувна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів
легка промисловість
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини,
крім меблів
металургійне виробництво та виробництво готових
металевих виробів
машинобудування (виробництво машин, електричного,
електронного, оптичного устаткування та транспортних засобів)

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

Ind
фін
рез

2
3
1
1

2
4
4
2

1
3
2
4

1
3
3

4

4

2
1

1
2
3

3

S
exp

1
1
2
3

2
4
1
3

1
3
4

4

3

4
4

2
2
3

2

1
3
3
2

4
4
4
2

1
4
2
1

4

4

4
3
4
1

1

3

3
2
3

3
3

2
1

3
2
4

2
2
3

4
1
2

S
переквал
1

Ind
exp

Ind
переквал
2

1
2
2
2

1
3
3
4

4

4

3
2
3
1

1

3

3
3
4

2
4

2
2

3
4
4

1
2
4

3

4
2
1

4

S
фін
рез

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

4

4

3
4

2
4
4

Ind
innov
Q
2

1
1
4
4

3
3
1
4

2
2
1

3

4

2
3

1
4
2

Ind
invest
3

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2

4

4

4
4

2
3
4

S
innov
Q
2

1
1
3
1

3
4
1
2

3
2
3

4

3

4
4

2
2
4

S
invest
2

2
3
3
3

4
1
3
2

3
4
4

2

2

2
1

4
1
1

4

2
2
2
2

2
2
2
2

4
2
2

3

4

3
4

2
4
4

Ind
innov
маш
2

Ind
ОЗ

2
2
2
2

2
2
2
2

3
2
2

4

3

4
4

2
4
4

S
innov
маш
2

2
1
2
3

4
1
4
4

2
3
4

2

1

2
3

4
1
3

S ОЗ
3

2
2
2
2

2
2
2
2

4
2
2

4

4

4
2

2
2
4

Ind
innov
ндр
2

3
4
3
3

4
2
3
4

3
2
1

4

1

2
1

1
4
2

Ind
Прод
зайн
2

2
2
2
2

2
2
2
2

4
2
2

4

4

4
2

2
2
4

S
innov
ндр
2

2
2
2
1

1
4
3
4

2
3
1

4

4

2
3

1
3
4

S
Прод
зайн
3
Ind ен
обс

4
2
3
3

2
2
4
3

1
1
4

4

3

3
2

1
4
2

1

S ен
обс

4
3
4
4

2
3
1
1

4
2
2

4

1

3
3

2
2
3

1

Табл. Е3 Аналіз можливих шляхів підтримки і розвитку економічних видів діяльності в Закарпатській області, 2001-2010 рр.

512
Додатки

513

514

515

-0,607

,653*

-,866**

,862**

,719*

,718*

,993**

**

,867**

,973**

-0,244

,727*

*

-,682

,851**

,667*

,902**

,984**

**

,935**

,972**

-,654

0,048

0,549

,950** ,839**

-0,420 ,840**

,991**

,997**

,999**

,998**

Сільське
господарство
Виробництво
харчових
продуктів, напоїв
та тютюнових
виробів
Лісове
господарство
Оброблення
деревини та
виробництво
виробів з
деревини, крім
меблів
Машинобудування
(виробництво
машин,
електричного,
електронного,
оптичного
устаткування та
транспортних
засобів)
Готелі та
ресторани

,997

,957

**
**

0,124

0,188
*

,999**
,999**

0,303

0,324
0,563

,654*
**
-0,386 ,872

,993**
,999**

-0,285

,998**
,998**

0,467
-0,461
,824** ,778**

,803

-0,522

,716*
,719* ,845**

,923**

,975**

,790

-,764*
,981**

Коефіцієнт
придатності Продуктивосновних
ність праці Ресурсо- Підвищення Оплата
засобів
віддача
кваліфікації праці
Зайнятість
Валова
Проміжне
додана
споживання вартість Експорт ПІІ

Табл. Е4 Кореляційна карта валового випуску пріоритетних видів економічної діяльності з впливовими параметрами,
Закарпатська область, 2001-2010 рр.

Додатки

Табл. Е5 Сценарний набір цільових показників Закарпатської області, 2011-20120 рр.
(валовий випуск, млн. грн.)
Регресія за
Вид діяльності
Опукла
Регресія за
параметрами
трендова
лінійними
опуклої
Результуюча
функція
параметрами функції
функція
Сільське
господарство
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3508,829
3763,369
4031,263
4314,924
4616,984
4940,317
5288,064
5663,666
6070,887
6513,854

3297,867
3486,575
3675,283
3863,991
4052,699
4241,407
4430,115
4618,823
4807,531
4996,238

3739,167408
4306,683264
5034,912575
5980,576697
7222,14268
8868,192531
11069,00543
14032,58877
18046,86848
23510,40605

3513,884
3821,583
4178,339
4602,479
5118,961
5761,903
6578,069
7631,694
9011,162
10838,23

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Лісове господарство
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Деревообробна
промисловість …
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Машинобудування…
11
12
13
14

1223,6907
1254,7769
1279,1418
1298,5761
1315,1305
1331,1595
1349,3717
1372,8855
1405,2948
1450,7426

1371,4836
1472,0182
1572,5528
1673,0874
1773,6219
1874,1565
1974,6911
2075,2257
2175,7603
2276,2949

1305,513
1381,438
1461,187
1548,406
1647,576
1764,215
1905,126
2078,706
2295,327
2567,818

1202,213
1223,874
1238,525
1248,498
1256,499
1265,669
1279,667
1302,765
1339,951
1397,067

346,08824
408,55614
482,99729
572,29059
680,04673
810,79959
970,24634
1165,5491
1405,7139
1702,0677

314,00051
344,68386
375,36722
406,05057
436,73393
467,41728
498,10063
528,78399
559,46734
590,1507

342,6929
390,0332
440,2006
493,1824
548,964
607,5286
668,857
732,9273
799,7141
868,0477

346,0882
408,5561
482,9973
572,2906
680,0467
810,7996
970,2463
1165,549
1405,714
1702,068

554,11088
587,79284
622,79778
659,29594
697,46228
737,47949
779,54048
823,85064
870,62995
920,11508

565,15742
598,29529
631,43315
664,57101
697,70887
730,84673
763,98459
797,12245
830,26032
863,39818

545,8545
578,1719
611,9827
647,5399
685,1189
725,0253
767,6018
813,2360
862,3686
915,5030

554,827
588,6391
623,7742
660,4025
698,6991
738,8464
781,0376
825,4779
872,3874
922,0027

6792,5429
7748,5671
8748,9274
9793,0051

5797,6857
6379,0385
6960,3912
7541,7439

5815,457
6355,742
6886,792
7408,524

6628,675
7535,225
8484,293
9475,553

Харчова
промисловість

516

517

Додатки

Готелі і ресторани

15
16
17
18
19
20

10880,233
12010,088
13182,085
14395,771
15650,724
16946,545

8123,0966
8704,4494
9285,8021
9867,1548
10448,508
11029,86

7920,82
8423,543
8916,546
9399,675
9872,776
10335,69

10508,68
11583,33
12699,21
13855,98
15053,35
16291,02

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

462,8415
566,904
691,3329
841,0651
1022,592
1244,452
1517,868
1857,602
2283,062
2819,772

361,397
398,688
435,979
473,271
510,562
547,853
585,145
622,436
659,727
697,018

384,6095
437,8183
494,8798
556,2249
622,3625
693,8925
771,5192
856,0653
948,4869
1049,887

459,4714
561,3103
682,8365
828,8227
1005,544
1221,253
1486,801
1816,455
2228,979
2749,043

Табл. Е6 Сценарний набір цільових показників Закарпатської області, 2011-20120 рр.
(валова додана вартість, млн. грн.)
Регресія за
Вид діяльності
Опукла
Регресія за
параметрами
трендова
лінійними
опуклої
Результуюча
функція
параметрами функції
функція
Сільське
господарство

Харчова
промисловість

Лісове
господарство

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1759,9267
1884,1284
2016,8610
2159,7743
2314,6804
2483,5818
2668,7014
2872,5172
3097,7991
3347,6522

1654,1144
1745,5515
1838,7624
1934,0660
2031,7813
2132,2277
2235,7242
2342,5901
2453,1447
2567,7072

1875,4579
2156,1383
2518,9920
2993,4932
3620,7514
4458,1920
5586,1405
7117,0960
9208,7985
12082,6577

1762,4622
1913,2733
2090,4442
2303,7059
2566,3419
2896,6073
3319,7215
3870,6684
4598,1369
5570,0723

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

275,0857
278,0802
278,6286
277,1468
274,0933
269,9600
265,2601
260,5124
256,2216
252,8534

308,3095
326,2246
342,5407
357,0763
369,6499
380,0801
388,1857
393,7852
396,6973
396,7409

293,4792
306,1504
318,2825
330,4663
343,3799
357,7839
374,5106
394,4455
418,4974
447,5511

270,2575
271,2317
269,7812
266,4590
261,8736
256,6785
251,5576
247,2065
244,3077
243,4981

11
12
13
14
15
16
17
18

173,6048
204,5741
241,6969
286,5317
341,0551
407,7797
489,9048
591,5106

157,5089
172,5917
187,8377
203,2994
219,0296
235,0806
251,5051
268,3553

171,9016
195,2992
220,281
246,9242
275,3149
305,5476
337,7248
371,9571

173,6048
204,5741
241,6969
286,5317
341,0551
407,7797
489,9048
591,5106

19
20

717,8072
875,455

285,6838
303,5428

408,3623
446,4785

717,8072
875,455

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Машинобудування…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Готелі і ресторани
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

124,5641
130,265
135,6607
140,7093
145,3618
149,5613
153,2424
156,3301
158,7383
160,3691

127,0474
132,5926
137,5417
141,8351
145,4132
148,2162
150,1844
151,2582
151,3779
150,4837

122,7081
128,1329
133,3049
138,2003
142,7892
147,0356
150,8955
154,3159
157,2321
159,5652

124,7251
130,4526
135,8734
140,9455
145,6196
149,8385
153,5367
156,6388
159,0588
160,6981

1526,964
1717,216
1905,732
2090,058
2267,607
2435,654
2591,34
2731,674
2853,531
2953,654

1303,32
1413,705
1516,145
1609,586
1692,977
1765,268
1825,407
1872,345
1905,033
1922,421

1307,315
1408,542
1500,113
1581,154
1650,82
1708,3
1752,819
1783,639
1800,062
1801,433

1490,126
1669,936
1848,088
2022,307
2190,169
2349,108
2496,416
2629,246
2744,614
2839,401

216,9072
267,1987
327,8077
401,3212
491,1542
601,8204
739,2908
911,4722
1128,841
1405,29

169,3659
187,9135
206,7273
225,825
245,2244
264,9434
284,9998
305,4116
326,1967
347,3732

180,2444
206,3568
234,656
265,4073
298,9226
335,5684
375,7752
420,0469
468,9716
523,2322

215,3279
264,5622
323,779
395,4797
482,9659
590,6015
724,1593
891,2827
1102,1
1370,041

Деревообробна
промисловість …

Табл. Е7 Сценарний набір цільових показників Закарпатської області, 2011-20120 рр.
(зайнятість, тис. осіб)
Опукла
Регресія за
Регресія за
Результу
Вид діяльності
трендова
лінійними
параметрами
юча
функція
параметрами
опуклої функції функція
Сільське
51,86 (2010)
господарство

Харчова
промисловість

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

45,82206
44,2416
43,84762
44,58867
46,42372
49,31958
53,24908
58,18972
64,12278
71,0325

6,18 (2010)
11
12

5,04594
4,466193

54,15
55,14
57,07
59,83
63,35
67,56
72,41
77,82
83,78
90,22
Степенев тренд

57,91
69,17
91,59
130,49
193,43
291,11
438,51
656,48
973,90
1430,70

55,37
59,14
66,08
77,33
94,65
120,68
159,37
216,44
300,18
422,36

6,961395
6,872862

7,25
7,14

7,41
7,38

518

519

Додатки

13
14
15
16
17
18
19
20

3,838941
3,164092
2,441561
1,671263
0,85312
-0,01294
-0,927
-1,88913

6,792413
6,718769
6,650926
6,588084
6,529593
6,474923
6,42363
6,375345
Логарифм тренд

7,01
6,88
6,73
6,55
6,34
6,07
5,74
5,32

7,36
7,34
7,33
7,31
7,29
7,26
7,20
7,11

77,2729
78,04271
78,75088
79,40653
80,01693
80,58792
81,12429
81,62999
82,10833
82,56214
Степенев тренд

81,47
84,48
87,69
91,10
94,71
98,52
102,53
106,73
111,12
115,71

82,15
86,14
90,91
96,62
103,52
111,89
122,09
134,59
149,96
168,93

7,928652
7,721072
7,53492
7,366574
7,213229
7,072676
6,943143
6,823189
6,71163
6,607481
Лінійний тренд

7,52
7,04
6,57
6,10
5,63
5,16
4,68
4,20
3,71
3,21

7,38
6,89
6,41
5,93
5,46
5,00
4,54
4,08
3,62
3,16

21,5761
23,28897
25,09346
26,99004
28,97906
31,06082
33,23556
35,50347
37,86472
40,31944

20,8199
22,0492
23,2785
24,5078
25,7371
26,9664
28,1957
29,425
30,6543
31,8836

19,14
20,00
20,84
21,66
22,47
23,27
24,05
24,81
25,56
26,30

20,43
21,86
23,37
24,93
26,57
28,27
30,03
31,86
33,76
35,72

9,646266
10,19146
10,7919
11,44784
12,15946
12,92691
13,7503
14,62976
15,56535
16,55716

9,77
10,28
10,79
11,31
11,85
12,39
12,94
13,49
14,04
14,61

10,08
10,82
11,62
12,51
13,49
14,56
15,74
17,04
18,48
20,07

11,12
12,59
14,39
16,62
19,38
22,79
27,06
32,42
39,19
47,79

Лісове господарство
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Деревообробна
промисловість …
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

72,24 (2010)

Машинобудування…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Готелі і ресторани
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

19,31 (2010)

76,94223
76,94148
76,61455
75,9641
74,99245
73,70169
72,09372
70,17034
67,93323
60,41251

5,66 (2010)

5,887419
4,90448
3,883339
2,822151
1,719322
0,573453
-0,61669
-1,85221
-3,13408
-4,46318

10,86 (2010)

Табл. Е8 Сценарний набір цільових показників Закарпатської області, 2011-20120 рр.
(середньомісячна заробітна плата, грн.)
Регресія за
Вид діяльності
Опукла
Регресія за
параметрами
трендова
лінійними
опуклої
Результуюча
функція
параметрами функції
функція
Сільське
господарство
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1395,458
1669,162
1998,001
2397,383
2887,455
3494,566
4253,17
5208,329
6418,969
7962,151

1311,558
1546,395
1821,568
2146,844
2534,552
3000,187
3563,124
4247,487
5083,177
6107,108

1487,063
1910,137
2495,437
3322,825
4516,718
6272,974
8902,759
12904,42
19081,61
28737,74

1397,468
1694,981
2070,896
2557,15
3201,391
4075,72
5290,716
7018,136
9527,829
13248,02

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1767,65
2089,663
2467,465
2913,286
3442,392
4073,832
4831,381
5744,705
6850,829
8195,956

1981,14
2451,45
3033,454
3753,482
4642,506
5735,601
7070,317
8683,579
10606,86
12859,9

1885,843
2300,6
2818,629
3473,765
4312,577
5399,14
6821,242
8698,141
11189,75
14506,86

1736,625
2038,199
2389,114
2800,939
3288,922
3873,408
4581,807
5451,291
6532,277
7892,714

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1670,864
1897,259
2136,351
2388,135
2652,607
2929,763
3219,601
3522,117
3837,31
4165,176

1515,949
1600,648
1660,291
1694,425
1703,535
1688,977
1652,864
1597,907
1527,231
1444,174

1654,472
1811,242
1947,057
2058,021
2141,302
2195,259
2219,491
2214,798
2183,055
2124,223

1670,864
1897,259
2136,351
2388,135
2652,607
2929,763
3219,601
3522,117
3837,31
4165,176

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Машинобудування…
11
12
13

1754,77047
1997,18977
2277,25338
2602,83449
2983,30035
3429,81744
3955,71335
4576,90747
5312,42468
6185,00887

1789,75291
2032,87476
2308,82849
2623,65992
2984,35509
3398,97026
3876,77629
4428,41886
5066,09654
5803,75816

1728,62392
1964,49993
2237,70827
2556,42266
2930,50305
3371,89623
3895,13146
4517,9377
5262,01566
6154,00679

1757,0382
2000,0652
2280,8237
2607,2032
2988,5905
3436,1747
3963,3104
4585,9479
5323,1484
6197,6975

2217,845
2611,416
3065,823

1893,012
2149,858
2439,079

1898,815
2142,007
2413,288

2164,34
2539,515
2973,089

Харчова
промисловість

Лісове
господарство

Деревообробна
промисловість …

2719,49
3069,237
3473,41
3945,722
4503,441
5168,303
5967,66
3478,246
4072,005
4776,336
5619,613
6638,482
7880,283
9406,168

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1109,375
1238,083
1376,621
1526,92
1691,363
1872,894
2075,147
2302,614
2560,844
2856,697
866,2244
870,71
868,1467
859,2039
844,4672
824,5168
799,9782
771,5483
739,9965
706,1459
921,8625
956,1682
985,4326
1009,804
1029,385
1044,305
1054,78
1061,147
1063,89
1063,635
1101,298
1225,867
1359,703
1504,694
1663,166
1837,981
2032,674
2251,61
2500,18
2785,042

Політичнігеополітичні

Екологічні

Торгівля
Туристично-рекреаційний

Енергетичні

Транспорт

Інституціональні
Інноваційно-інфраструктурний

Освіта

Економічні

Фінансові

Аграрно-промисловий
Машинобудування

Туризм

2768,392
3147,617
3589,241
4109,124
4727,413
5469,693
6368,46

Податкова
система

Різке
збільшення
ціни на газ

Недосконал
е
Збільшення
законодавчо
тягаря
-правове
зовнішнього
регулюванн
боргу
я

Законодавст
во

Дії органів
державного
і місцевого
самоврядува
ння

Дефіцит
державного
бюджету

Падіння
внутрішньог
о попиту

Глобальна
економічна
криза
2009року

Міжнародні
події

Економічна
ситуація

Політична
ситуація

Неефективна
політика
оплати праці

Брак
кваліфікован
них кадрів

Неплатоспро
можність
населення

Зовнішньо
економічні
ризики

Зміни в
законодавст
ві

Зміни
податкової
політики

Морально
застарілі
технології та
обладнення

Неефективна
політика оплати
праці

Кредитні ризики

Внутрішні

Зміни в
законодавстві

Зміна податкової
політики

Неплатоспромож
ність населення

Зовнішні

3594,775
4215,979
4952,306
5833,295
6897,1
8193,003
9784,656

Агропромисловий
комплекс

Готелі і ресторани
14
15
16
17
18
19
20

Додаток Ж
Ризик-фактори стратегічних напрямів економічного розвитку Закарпаття

520
Додатки

521

522

523

Додатки

Додаток К

Статево-вікова структура мігруючого населення у 2010

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я

73
102

65-69

204
193

60-64

млн.грн.

2006

2007

2008

2009

2010

312,89

412,28

551,72

631,78

804,74

Оплата праці працівників
бюджетних установ

164,2

221,56

294,68

333,67

417,83

Нарахування на заробітну
плату

59,68

79,96

105,96

120,54

150,27

65,61

79,7

106,8

123,2

174,42

1,73

1,61

2,16

1,47

2,83

19,18

26,07

34,56

45,25

49,19

0,14

0,84

0,4

0,26

0,27

2,37

2,54

7,16

7,38

9,94

28,2

41,2

56,45

38,8

42,49

341,09

453,48

608,17

670,58

847,24

13,3

19,18

28,19

31,01

35,19

55-59

229
222

Поточні видатки

50-54

219
308

45-49

295
275
379
321

40-44
вікові гру

Додаток Л

121
258

70 і старше

Придбання предметів та
матеріалів, оплата послуг
Видатки на відрядження

487
481

35-39

598
754

30-34

918

25-29

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв:

1243
1349

20-24

2215
1784

15-19

Дослідження і розробки,
державні програми
Поточні трансферти
населенню
Капітальні видатки

2585

255
227

10-14

296
338

5-9

Всього видатків загального
фонду без урахування
субвенцій (видатки
загального фонду)

535
490

0-4
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Видатки спеціального
фонду без урахування
субвенцій з держбюджету

осіб
жінки чоловіки

оці

Основні напрямки міграції населення у 2010 році,
Закарпатська обл.

Види міграції
Усі напрямки міграції
Внутрішньорегіональна міграція
Міжрегіональна міграція
Міждержавна міграція
у тому числі
країни СНД
країни Балтії
країни далекого зарубіжжя

Прибулих
8456
5656
2498
302
201
6
95

Усього, осіб
ВиСальдо
булих міграції
9288
-832
5656
х
3270
-772
362
-60
47
1
314

154
5
-219

на 1000 наявного населення
ПриВиСальдо
булих
булих міграції
6,8
7,5
-0,7
4,5
4,5
х
2
2,6
-0,6
0,2
0,3
-0,1
0,1
0
0,1

0
0
0,3

0,1
0
-0,2

524

525

Додатки

Додаток Н

Видатки місцевих бюджетів на освіту, млн. грн

Додаток М
Динаміка кількості народжених у Закарпатській області, 1990-2011 рік,
осіб

25000
осіб
20000
15000

21251
18301

17320
14481

18640

2006

2007

2008

2009

2010

Поточні видатки

574,03

770,93

1062,17

1203,22

1482,46

Оплата праці працівників
бюджетних установ

335,85

453,32

629,8

723,59

869,71

Нарахування на заробітну
плату

122,14

164,01

227,43

262,41

315,79

63,94

81,48

108,98

106,3

162,18

2,72

3,26

3,9

2,75

4,53

31,44

45,53

58,59

80,71

96,79

17,46

22,31

32,39

26,19

31,48

0

0

0,19

0,2

0,81

Придбання предметів та
матеріалів, оплата послуг
Видатки на відрядження

15750

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв:

10000

Дослідження і розробки,
державні програми
Субсидії та поточні
трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

5000

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

0
рік

Поточні трансферти
населенню
Капітальні видатки
Всього видатків загального
фонду без урахування
субвенцій (видатки
загального фонду)
Видатки спеціального
фонду без урахування
субвенцій з держбюджету

0,47

1,03

0,89

1,09

1,17

28,3

46,18

72,86

52,26

840,25

602,33

817,12

1135,03

1255,48

1566,6

21,62

24,62

32,93

31,19

32,02

0,69

-0,53

0,75

-0,77

0,67

-0,87

0,72
0,23
0,99

-0,73
-0,10
-0,84

0,36
0,98

-0,81

0,8
0,8
0,82
-0,5

Короткострокові
кредити, млн. грн.
Довгострокові кредити,
млн. грн.
Реалізована інноваційна
продукція, млн.грн.

0,02

Кількість суб’єктів
ЄДРПОУ
Кредити млн. грн.

-0,32

Основні засоби, млн. грн

0,1

-0,44

-0,2

-0,4

0,4

0,9

-0,6

-0,1

0,9

-0,4

Заготівля деревини, куб.м

0,6
-0,2

0,1

0,9

0,0

-0,8

0,3

0,4

-0,9

-0,7

-0,7

-0,6

0,8

1,0

-0,9

-0,3

1,0
-0,3

Середня заробітна плата,
грн
Інвестиції в основний
.капітал, млн. грн.
Мінімальна заробітна
плата, грн

0,72

0,80

-0,18

0,81

0,76

0,65

0,79

0,70

0,80

-0,78

0,62

-0,32

0,60

0,08

1,00

0,75

0,84

-0,73

0,64

0,55

-0,62

0,54

0,59

-0,46

-0,50

0,75

0,44

-0,52

0,75

0,39

0,77

1,00

0,08

0,40

0,54

-0,61

Основні
засоби,
млн. грн.

0,70

0,78

-0,94

0,76

0,66

-0,28

0,37

0,70

0,81

-0,78

0,96

-0,30

1,00

0,77

0,60

0,51

0,69

-0,77

Валова с/г
про- дукція
усього,
млн. грн.

-0,55

0,94

-0,37

0,94

-0,54

0,04

-0,60

0,07

-0,48

0,66

-0,56

1,00

-0,30

0,39

-0,32

-0,32

-0,53

0,67

Валова с/г
продукція с/г
підприємств,
млн. грн.

0,77

0,57

-0,94

0,55

0,73

-0,31

0,50

0,72

0,84

-0,87

1,00

-0,56

0,96

0,75

0,62

0,66

0,75

-0,87

Валова с/г
продукція
населення
млн. грн.

-0,87

-0,33

0,65

-0,31

-0,89

-0,16

-0,79

-0,78

-0,96

1,00

-0,87

0,66

-0,78

-0,52

-0,68

-0,95

-0,90

0,98

Площі
с/г
угідь,
тис.га

0,77

0,94

-0,88

0,93

0,82

0,14

0,72

0,72

1,00

-0,96

0,84

-0,48

0,81

0,44

0,80

0,67

0,83

-0,97

Урожайність
ц / га

0,86

0,72

-0,61

0,72

0,84

0,18

0,16

1,00

0,72

-0,78

0,72

0,07

0,70

0,75

0,70

0,81

0,88

-0,79

Реалізована
інноваційна
продукція,
млн.грн.

0,61

-0,51

0,72

-0,49

0,67

0,59

1,00

0,16

0,72

-0,79

0,50

-0,60

0,37

-0,50

0,79

0,55

0,72

-0,73

Експорт
харчова,
млн дол

0,02

0,07

0,66

0,10

0,08

1,00

0,59

0,18

0,14

-0,16

-0,31

0,04

-0,28

-0,46

0,65

0,35

0,23

-0,10

Імпорт
харчова
млн дол

0,99

0,10

-0,48

0,08

1,00

0,08

0,67

0,84

0,82

-0,89

0,73

-0,54

0,66

0,59

0,76

0,95

0,99

-0,84

-0,0

0,4

1,0

0,5

-0,1

-0,4

-0,62

-0,1

-0,0

-0,6

0,6

-0,6

0,84

0,6

1,0

-0,7

-0,6

0,5

-0,94

-0,2

-0,8

-0,1

0,0

-0,9

-0,0

0,1

-0,94

0,8

-0,8

0,5

1,0

0,6

0,4

-0,9

0,24

-0,8

0,0

-0,7

0,1

0,3

-0,5

-0,0

0,1

-0,4

0,4

-0,8

1,0

0,5

0,84

0,3

-0,9

-0,3

0,7

0,3

0,7

-0,3

-0,74

0,9

-0,1

-0,3

0,82

-0,9

1,0

-0,8

-0,8

-0,6

-0,7

0,8

Продуктивність праці,
грн/год

0,3

-0,8

-0,3

-0,82

-0,02

0,34

-0,9

0,1

0,1

-0,92

1,0

-0,9

0,4

0,8

0,6

0,6

-0,8

Кількість
працівників,
тис.осіб

-0,3

0,9

0,6

0,9

0,24

0,0

0,9

-0,0

-0,14

1,0

-0,92

0,82

-0,4

-0,94

-0,6

-0,2

0,9

0,2

-0,8

-0,5

-0,8

0,34

0,14

-0,1

0,5

1,0

-0,14

0,1

-0,3

0,1

0,1

-0,0

-0,1

-0,4

-0,32

-0,9

-0,2

-0,9

0,6

0,4

-0,14

1,0

0,5

-0,0

0,1

-0,1

-0,0

-0,0

-0,1

0,1

0,0

-0,3

0,92

0,3

0,8

0,0

-0,2

1,0

-0,14

-0,1

0,9

-0,9

0,9

-0,5

-0,9

-0,62

-0,6

0,9

Середня Заготівля Інвестиції в
Мінізаробітна деревини,
основний
мальна
плата, грн
куб.м
.капітал, млн. заробітна
грн.
плата, грн

0,1

-0,64

-0,14

-0,6

0,7

1,0

-0,2

0,4

0,14

0,0

0,34

-0,74

0,3

0,0

-0,4

0,9

-0,32

Основні
засоби,
млн. грн.

-0,14

-0,8

0,0

-0,72

1,0

0,7

0,0

0,6

0,34

0,24

-0,02

-0,3

0,1

-0,1

-0,1

0,4

0,02

Кількість
суб’єктів
ЄДРПОУ

0,32

0,99

0,62

1,00

-0,72

-0,60

0,89

-0,90

-0,83

0,96

-0,82

0,76

-0,75

-0,89

0,59

-0,45

0,89

Кредити,
млн. грн.

-0,52

-0,67

1,00

-0,65

-0,48

0,66

0,72

-0,61

-0,88

0,65

-0,94

-0,37

-0,94

-0,62

-0,18

-0,29

-0,55

0,70

Короткострокові
кредити,
млн. грн.

0,11

1,00

-0,67

1,00

0,10

0,07

-0,51

0,72

0,94

-0,33

0,57

0,94

0,78

0,55

0,80

0,22

0,36

-0,33

0,88

0,84

0,50

1,00

0,62

0,09

-0,14

0,35

-0,28

-0,55

0,61

-0,31

0,36

0,00

-0,23

1,00

-0,29

0,82

0,20

1,00

0,50

0,99

-0,81

-0,64

0,92

-0,95

-0,81

0,95

-0,85

0,77

-0,83

-0,94

0,45

-0,44

1,00

0,20

0,84

0,32

-0,14

0,13

-0,36

-0,32

0,21

-0,36

0,31

-0,39

0,24

0,51

-0,07

0,17

-0,50

Реалізована
інноваційна
продукція,
млн.грн.

1,00

0,11

-0,52

0,10

0,99

0,02

0,61

0,86

0,77

-0,87

0,77

-0,55

0,70

0,64

0,72

0,93

0,98

-0,81

МініДовгомальна
строкові
кредити заробітна
млн. грн. .плата, грн

КороткоДовгострокові
строкові
кредити, млн. кредити
грн.
млн. грн.

0,10

1,00

-0,65

1,00

0,08

0,10

-0,49

0,72

0,93

-0,31

0,55

0,94

0,76

0,54

0,81

0,22

0,35

-0,31

Продуктив- Кредити,
ність праці, млн. грн.
грн/год

Таблиця П 2 Кореляційна матриця показників напряму лісового господарства та деревообробки

0,93

0,22

-0,29

0,22

0,95

0,35

0,55

0,81

0,67

-0,95

0,66

-0,32

0,51

0,40

0,75

1,00

0,99

-0,95

Інвестиції в
основний
капітал,
млн.грн

Таблиця П1 Кореляційна матриця показників напряму агропромислового комплексу

Обсяг
реалізації
млн. грн.

Експорт
Обсяг
Знос
Індекс
Заготівля
реалізації основинх оновлення деревини у рубках деревообробної
продукції
млн. грн. засобів, млн основних
головного
млн.дол
користування,
грн.
засобів
куб. м.

-0,55

0,70
-0,33

0,35

0,88

-0,79

-0,31

0,83

-0,97

-0,90

0,54

-0,61

0,98

0,84

-0,73

0,99

1,00

-0,95

-0,85

1,00
-0,85

Кількість працівників,
тис.осіб

Експорт
деревообробної
продукції млн.дол
Продуктивність праці,
грн/год

Обсяг реалізації , млн
грн
Знос основинх засобів,
млн. грн.
Індекс оновлення
основних засобів
Заготівля деревини у
рубках головного
користування, куб. м.

Короткострокові
кредити млн. грн.
Довгострокові
кредити, млн.грн.
Мінімальна
заробітна плата, грн

Кредити , млн. грн.

Урожайність
ц /га
Реалізована
інноваційна
продукція, млн.грн.
Експорт харчова,
млн дол
Імпорт харчова,
млн дол
Продуктивність
праці, грн/год

Площі с/г угідь,
тис.га

Інвестиції в
основний капітал,
млн.грн
Основні засоби,
млн. грн.
Валова с/г
продукція усього,
млн. грн.
Валова с/г
продукція с/г
підприємств, млн.
грн.
Валова с/г
продукція
населення млн. грн.

Обсяг реалізації
млн. .грн

Кількість
працівників,
тис.осіб
Середня заробітна
плата, грн

Кількість Середня
працівникі заробітна
в, тис.осіб плата, грн

Додаток П Кореляційні матриці виявлення значимості впливу для цільових та соціальних показників

526
Додатки

527

Товарооборот
підприємств
ресторанного
господарства, тис.грн
Кількість обєктів
ресторанного
господарства
Обсяг ралізованої
продукції, млн грн.
Експорт туристичних
послуг
Особи обсл. закладами
гостинно
сті та оздоровл, тис.
осіб

0,76

-0,67
0,74
0,13
0,87

0,56
0,42
-0,68
-0,61

0,89

-0,13

-0,51

0,41

0,13

-0,53

0,56
-0,24

-0,28

інвестиції в основний
капітал, млн.грн

-0,07

0,21

к оновлення основних
засобів, %

0,11

0,35
-0,83

-0,26

Фін. результат, тис.грн

0,67

0,55

0,78

0,09

0,90

-0,98

0,99

0,86

-0,71

-0,65

0,95

0,52

0,44

0,51

0,95

0,94

1,00

0,69

-0,51
-0,21

-0,51
0,69

-0,37
1,00

-0,37

1,00

-0,42
Рентабельність
операційної діяльності,
%
Кількість суб’єктів
ЄДРПОУ
Основні засоби,
млн.грн
Ступінь зносу
основних засобів, %

0,16

0,74
0,54

0,86

-0,63

-0,10

-0,24

0,98

0,88

0,97

0,12

0,72

0,87

1,00

-0,59

0,64

0,91

0,65

-0,11

0,87

-0,90

0,92

0,74

-0,69

-0,77

0,99

0,67

0,25

0,53

0,99

1,00

0,94

0,55

-0,21

0,83

0,10

0,90

-0,95

0,95

0,91

-0,63

-0,29

0,98

0,39

0,28

0,12

1,00

0,99

0,95

0,67

-0,42

Середня Фонд оплати праці ВДВ,
Кількість Працевлапрацівни штування не заробітна
штатних
млн.грн
плата, грн
ків,
зайнятих
працівників,
тис.осіб трудовою
тис.грн
діяльністю
громадян

ВДВ, млн.грн

Працевлаштування не
зайнятих трудовою
діяльністю громадян
Середня заробітна
плата, грн
Фонд оплати праці
штатних працівників,
тис.грн

Кількість
працівників, тис.осіб

0,99

-0,99

-0,72

-0,31

-0,58

-0,84

-0,40

0,44

0,44

0,25

-0,59

1,00

0,16

-0,05

Обсяг
реалізації
млн.
.грн.

0,79

0,60

0,11

0,70

-0,20

0,80

0,78

0,84

-0,04

0,80

1,00

0,87

0,25

0,83

0,86

Інвестиції в
основний
капітал,
млн.грн.

0,84

-0,12

0,79

0,99

0,00

0,71

0,85

0,57

-0,36

1,00

0,80

0,72

0,44

0,87

0,83

Прямі
іноземні
інвестиції,
млн.дол
США

-0,64

0,69

-0,87

-0,59

-0,81

0,21

-0,23

0,28

1,00

-0,36

-0,04

0,12

0,44

-0,56

-0,15

Фінансовий
результат,
тис.грн

0,40

0,87

-0,75

-0,27

-0,38

0,96

0,76

1,00

0,28

0,57

0,84

0,97

-0,40

0,50

0,82

Продуктивність праці,
грн/год

0,83

0,34

-0,26

-0,06

0,10

0,89

1,00

0,76

-0,23

0,85

0,78

0,88

-0,84

0,88

0,96

Експорт
млн дол
США

0,55

0,87

-0,78

-0,31

-0,28

1,00

0,89

0,96

0,21

0,71

0,80

0,98

-0,58

0,64

0,88

Імпорт,
млн.
дол.
США

0,45

0,13

0,26

-0,43

0,54

0,33

-0,26

-0,72

0,59

0,32

0,37

1,00

0,12

0,53

0,51

0,35

-0,26

0,52

0,85

-0,45

-0,47

0,48

0,43

-0,41

-0,30

0,30

-0,20

1,00

0,37

0,28

0,25

0,44

0,11

-0,83

0,04

-0,61

0,55

-0,49

0,42

0,18

-0,57

-0,53

0,67

1,00

-0,20

0,32

0,39

0,67

0,52

-0,07

0,21

Фін. Рентабель-ність Кількість
результат операційної суб’єктів
тис.грн діяльності, % ЄДРПОУ

0,63

-0,09

0,85

-0,90

0,93

0,73

-0,66

-0,81

1,00

0,67

0,30

0,59

0,98

0,99

0,95

0,56

-0,28

-0,29

0,04

-0,44

0,56

-0,63

-0,32

0,44

1,00

-0,81

-0,53

-0,30

-0,72

-0,29

-0,77

-0,65

-0,24

0,13

-0,50

-0,16

-0,43

0,71

-0,67

-0,49

1,00

0,44

-0,66

-0,57

-0,41

-0,26

-0,63

-0,69

-0,71

-0,13

0,41

0,93

0,26

0,90

-0,87

0,90

1,00

-0,49

-0,32

0,73

0,18

0,43

0,33

0,91

0,74

0,86

0,89

-0,53

Основні Ступінь зносу к оновлення Інвестиції в
засоби,
основних
основних основний
млн.грн
засобів, %
засобів, % капітал,
млн.грн

0,84

0,17

0,90

-0,97

1,00

0,90

-0,67

-0,63

0,93

0,42

0,48

0,54

0,95

0,92

0,99

0,76

-0,51

-0,81

-0,11

-0,91

1,00

-0,97

-0,87

0,71

0,56

-0,90

-0,49

-0,47

-0,43

-0,95

-0,90

-0,98

-0,67

0,56

0,79

-0,54

1,00

-0,91

0,90

0,90

-0,43

-0,44

0,85

0,55

-0,45

0,26

0,90

0,87

0,90

0,74

0,42

-0,79

1,00

-0,70

-0,07

-0,90

0,87

0,34

0,87

0,69

-0,12

0,60

0,86

0,74

-0,73

0,56

0,40

1,00

-0,54

-0,11

0,17

0,26

-0,16

0,04

-0,09

-0,61

0,85

0,13

0,10

-0,11

0,09

0,13

-0,68

Експорт
туристични
х послуг

0,87

-0,70

1,00

0,76

0,69

-0,78

-0,26

-0,75

-0,87

0,79

0,11

-0,63

-0,99

0,84

-0,02

1,00

0,40

0,79

-0,81

0,84

0,93

-0,50

-0,29

0,63

0,04

0,52

0,45

0,83

0,65

0,78

0,87

-0,61

Особи
обслужені
закладами
гостинності
та оздоровл,
тис. осіб

1,00

-0,79

0,87

0,51

0,32

0,55

0,83

0,40

-0,64

0,84

0,79

0,54

0,16

0,99

0,85

КороткоДовгоМіністрокові
строкові мальна
кредити, млн. кредити заробітна
грн.
млн. грн. плата, грн

Обсяг
ралізова
ної
продукці
ї,
млн.грн.

0,51

-0,07

0,76

1,00

0,16

-0,31

-0,06

-0,27

-0,59

0,99

0,70

-0,10

-0,72

0,52

0,48

Кредити,
млн. грн.

Кількість
Товарооборот
обєктів
підприємств
ресторанного ресторанного
господарства, господарства
тис.грн

0,32

-0,90

0,69

0,16

1,00

-0,28

0,10

-0,38

-0,81

0,00

-0,20

-0,24

-0,31

0,26

-0,07

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції,
млн.грн.

Таблиця П. 3 Кореляційна матриця показників напряму машинобудування

Кількість
суб’єктів
ЄДРПОУ

Таблиця П 4 Кореляційна матриця показників напряму діяльності готелів та ресторанів

-0,73

0,85

0,52

0,56

Кредити млн. грн.

0,64
0,26

0,84

0,48

Обсяг реалізованої
інноваційної продукції,
млн.грн.

0,88

-0,02

0,88
-0,07

Імпорт, млн. дол. США

0,96

Експорт млн дол США

Короткострокові кредити,
млн. грн.
Довгострокові кредити, млн
грн.
Мінімальна заробітна
плата, грн

0,87

0,50

Прямі іноземні
інвестиції, млн.дол США

0,83

0,82

0,83

Інвестиції в основний
капітал, млн.грн.

0,64

-0,56

0,86

Обсяг реалізації млн. .грн

0,16

1,00

0,90

Середня
заробітна
плата, грн

-0,15

0,91

Кількість суб’єктів
ЄДРПОУ

Фінансовий результат,
тис.грн
Продуктив-ність праці,
грн/год

0,90
-0,05

Середньомісячна
заробітна плата, грн

1,00

Середньооблікова
чисельність штатних
працівників, тис.осіб

Кількість
працівників,
тис.осіб

528
Додатки

529

2002
107509,0
76643,3

1625,0

443,3
1182,0
1835,8

19227,6
3304,3
4676,0
338,2

136,0
0,0
99,0
106,0

2001
92192,1
66096,5

1397,5

69,5
1328,0
1834,5

17749,2
2312,1
2171,3
338,2

139,9
0,0
40,0
112,9

104,7

128,0

505,0
0,0

4120,1
5361,5
338,2

15519,0

2717,4
2088,7

517,8

3235,0

2003
127689,0
96288,7

104,7

597,0

180,8
0,0

4050,1
10129,0
337,7

16048,5

3460,8
2069,7

558,7

4019,0

2004
181637,0
144099,6

98,6

1167,0

344,3
0,0

5805,7
13593,2
337,7

17158,6

3743,7
2260,2

903,6

4647,0

2005
244344,0
198930,5

312,6

2077,0

933,0
0,0

7272,8
13435,1
0,0

16448,0

3339,0
3097,6

1523,2

4863,0

2006
261287,0
212848,8

504,1

3728,0

8075,6
7,0

8828,1
16665,6
0,0

10014,3

887,6
2606,4

1511,8

2399,4

2007
295030,2
242201,8

677,7

4953,0

13987,0
7,0

9292,0
15317,0
146,9

13227,0

1350,0
2824,7

1669,7

3020,0

2008
345329,0
281876,2

758,7

5360,0

13005,9
4,6

9166,9
14036,0
144,9

14101,2

1386,3
2720,2

1631,6

3018,0

2009
356377,0
294061,0

704,3

248,0

18812,1
5,0

9296,9
18252,2
0,0

10483,4

772,1
2701,8

1665,9

2438,0

2010
363702,2
300614,5

1475,5

240,4

18833,4
0,0

9258,3
24445,8
0,0

10012,6

809,0
2638,5

1844,0

2653,0

2011
362593,7
292851,0

1,5
0,4
1,1
1,7
17,9
3,1
4,3
0,3
0,1
0,0

1,5
0,1
1,4
2,0
19,3
2,5
2,4
0,4
0,2
0,0
0,0
0,1

Охорона здоров"я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги

0,1
0,1

2002

2001
Сільске гос-во,мисливство, лісове
господарство
Сільске гос-во,мисливство та повязанні з
ним послуги
лісове господарство на повязані з ним
послуги
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побудованих
виробів та предметів особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Транспорт та зв"язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм
та послуги юридичним особам
Освіта

0,1
0,1

0,4
0,0

12,2
3,2
4,2
0,3

2,1
1,6

0,4

2,5

2003

0,3
0,1

0,1
0,0

8,8
2,2
5,6
0,2

1,9
1,1

0,3

2,2

2004

0,5
0,0

0,1
0,0

7,0
2,4
5,6
0,1

1,5
0,9

0,4

1,9

2005

за 2001-2011 рр. (%)

0,8
0,1

0,4
0,0

6,3
2,8
5,1
0,0

1,3
1,2

0,6

1,9

2006

1,3
0,2

2,7
0,0

3,4
3,0
5,6
0,0

0,3
0,9

0,5

0,8

2007

1,4
0,2

4,1
0,0

3,8
2,7
4,4
0,0

0,4
0,8

0,5

0,9

2008

1,5
0,2

3,6
0,0

4,0
2,6
3,9
0,0

0,4
0,8

0,5

0,8

2009

0,1
0,2

5,2
0,0

2,9
2,6
5,0
0,0

0,2
0,7

0,5

0,7

2010

0,1
0,4

5,2
0,0

2,8
2,6
6,7
0,0

0,2
0,7

0,5

0,7

2011

Таблиця Р 2Структура прямих іноземних інвестицій в економіку області за видами економічної діяльності

Промисловість
Сільске госво,мисливство, лісове
господарство
Сільске госво,мисливство та
повязанні з ним послуги
лісове господарство на
повязані з ним послуги
Будівництво
Торгівля; ремонт
автомобілів,
побудованих виробів та
предметів особистого
вжитку
Діяльність готелів та
ресторанів
Транспорт та зв"язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю,
здавання під найм та
послуги юридичним
особам
Освіта
Охорона здоров"я та
соціальна допомога
Колективні, громадські
та особисті послуги

Всього

Додаток Р Інвестиційне забезпечення пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні
Таблиця Р 1 Динаміка прямих іноземних інвестиції в економіку області за видами економічної діяльності за
2001-2011 рр., (на початок року; тис.дол.США)

530
Додатки

531

15,0
27,4
0,3
3,9
0,3
0,9
10,0
12,6
5,5

15,7
29,5
0,4
2,0
0,3
0,8
6,3
10,4
4,5

13,8
12,4
4,4

0,9

0,2

4,2

24,3
0,3

15,2

23,0
12,9
2,9

1,0

0,4

3,4

22,8
0,4

12,7

34,8
12,2
2,1

1,1

0,3

3,7

18,0
0,2

11,1

31,1
13,7
1,9

1,2

0,3

3,6

20,8
0,2

11,1

29,9
18,7
1,7

1,6

0,4

4,0

18,3
0,2

10,6

29,5
18,6
1,6

1,8

0,4

4,0

20,0
0,2

10,4

33,3
18,3
2,0

1,7

0,2

4,7

19,0
0,2

8,6

32,9
18,6
2,0

1,7

0,2

5,1

18,5
0,6

8,4

Сільске гос-во,мисливство, лісове господарство
Сільске гос-во,мисливство та повязанні з ним послуги
лісове господарство на повязані з ним послуги
Будівництво
Торгівля; ремонт автомобілів, побудованих виробів та предметів
особистого вжитку
Діяльність готелів та ресторанів
Транспорт та зв"язок
Фінансова діяльність
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним
особам
Освіта
Охорона здоров"я та соціальна допомога
Колективні, громадські та особисті послуги

ВСЬОГО

за 2001-2011 рр.

1683,9

153,9

244,0

17,4
48,3

72,9

0,0
433,2

83,9
40,7

2004
118,6
128,8
894,0
83,5
130,5
193,7

2003
175,5
41,0
49,4
40,6
81,3
98,4

2002
115,3
302,3
20,8
888,1
23181,8
58,9

125,8
273,8

90,0
14,5
0,0
442,7

2005
72,7
93,7
204,0
23,6
365,8
44,4

(протягом року; тис.дол.США)

176,5
84,1

28,4

91,9
174,3

0,0
130,1
120,7

2914,4

7,0
149,8

РОКИ
2006
2007
71,5
170,0
251,8
28,7
233,1
8,8
354,6 100,4
46,1
41,7
231,4 254,4

21,9
110,4

336,1
56,9
3,6
33,8

2008
88,9
79,1
256,6
22,8
189,5
68,8

8,4
11,4

26,5
588,5
76,0
18,3

2009
36,0
21,5
9,9
63,3
67,2
11,8

11,2
2854,9

266,7
179,9
1313,2
302,3

2010
98,3
377,9
706,6
195,0
231,5
96,9

31,8
19,0
2,2

1,7

0,2

4,9

19,2
0,6

8,2

11500,0
43,6

16,0
77,3
0,0
120,8

2011
174,7
31,3
37,4
19,1
5,5
417,6

Таблиця Р 4 Темп приросту прямих іноземних інвестиції в економіку області за видами економічної діяльності

Промисловість
добувна промисловість
переробна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
легка промисловість (текстильне виробництво; виробничтво одягу,
хутра та виробів з хутра, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів)
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім
меблів
целюлозно-паперове виробництво; виробнича діяльність
хімічна та нафтохімічна промисловість (хімічне виробництво,
виробництво гумових та пластмасових виробів)
виробництво іншої неметалевої мініральної продукції
металургійне виробництво та виробництво готових металевих
виробів
металургійне виробничтво та виробничтво готових металевих
виробів
машинобудування (в-во машин, електричного, електронного,
оптичного устаткування та транспортних засобів)
інші галузі промисловості
виробництвог та розподілення електроенергії, газу та води

РОКИ
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
71,7 71,3 75,4 79,3 81,4 81,5 82,1 81,6 82,5 82,7 80,8
0,3
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
95,4 94,6 95,6 97,0 97,6 97,7 97,9 98,0 97,7 97,7 97,5
34,7 29,5 28,6 23,3 18,5 18,1 16,4 15,1 13,9 14,1 14,4

Таблиця Р 3 Структура прямих іноземних інвестицій в економіку області за промисловими видами діяльності за період
2001-2011 рр. (%)

532
Додатки

533

463,2
333,2
278,9
0,0

83,3
106,0
90,6
3,6

86,9

178,8

81,6

84,7

38,7

89,7

47,2

79,1

368,3
20,0
41,2

279,3
3791,1
47,9

91,6
395,0
57,2

1,7
556,7

33,2

184,3
50,8
215,1

131,8
363,0
60,0

2005
73,7
27,6
74,1
67,2
115,9

145,3

40,7

199,6

146,5

2920,0
95,3

45,3

99,1

240,7

114,8

26,7

575,3
87,0

169,9

РОКИ
2006
2007
60,2
167,7
1,3
3544,4
60,4
144,6
44,1
259,8
48,0
227,7

26,8
443,7

187,2

36,0

178,0

19,8
376,0

63,6

2008
103,6
156,3
115,4
52,0
57,3

Таблиця Р6 Прогноз часток інвестицій за пріоритетними напрямками до 2012 року

Промисловість
добувна промисловість
переробна промисловість
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
легка промисловість (текстильне виробництво; виробничтво одягу,
хутра та виробів з хутра, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів)
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
целюлозно-паперове виробництво; виробнича діяльність
хімічна та нафтохімічна промисловість (хімічне виробництво,
виробництво гумових та пластмасових виробів)
виробництво іншої неметалевої мініральної продукції металургійне
виробництво та виробництво готових металевих виробів
металургійне виробничтво та виробничтво готових металевих виробів
машинобудування (в-во машин, електричного, електронного,
оптичного устаткування та транспортних засобів)
інші галузі промисловості
виробництвог та розподілення електроенергії, газу та води

2004
116,0
528,3
115,1
68,5
132,8

2003
184,4

2002
124,5

116,0
0,6

11,9

12,9

12,8

3279,5
45,4

36,0

2009
29,7
16,3
30,8
101,5
26,1

12,0
4679,5

66,4

18,6

748,7

11,4
7,9

78,0

2010
50,6
86,5
47,2
48,5
113,0

4276,0
0,1

352,2

0,0

34,7

11,3
195,3

92,4

2011
330,5
71,6
355,1
36,2
34,6

Таблиця Р 5 Темп приросту прямих іноземних інвестицій в економіку області за промисловими видами діяльності за
2001-2011 рр. (%)

534
Додатки

535

Лісове господарство,
оброблення деревини,
виробництва виробів з
деревини
(близько 20 установ)
Громадські організації
та агенції;
Екологічні клуби;
Громадські благодійні
фонди екологічного
розвитку;
Еколого-натуралістичні
центри учнівської
молоді

Рекреаційнотуристична сфера
(більше 30 установ)

Регіональне відділення
Українського союзу
промисловців і
підприємців

Регіональне відділення
Українського союзу
промисловців і
підприємців

Промислове
виробництво
(машинобудування,
меблеве виробництво)

Зниження
рівня
криміногенності та
корумпованості
регіональної
економіки

Захист
прав
власності

Інституціональне середовище макрорівня
Державна
Механізм фінансування і
Інвестиційне
політика,
кредитування,
середовище
захищеність
інформаційне і
суб’єктів
консультаційне
економічної
забезпечення, система
діяльності,
підготовки і
захист прав
перепідготовки кадрів
власності

Масштаби
тіньової
економіки,
хабарі та
неформальні
платежі

Ефективність
приватизації

Інституціональне середовище мезорівня
Інститути регулювання
Інститути ринкової інфраструктури
Конкурентне
Низькі
Оптимальне Доступ до
ТорговоГрошовоІнформаційносередовище
ризики
та ефективне фінансови посередницька
кредитна
обслуговуюча
та рівність
ведення
адміністрах ринків інфраструктура інфраструктура інфраструктура
умов
господарськ
тивне
та ринків
конкуренції ої діяльності регулювання
капіталу
господарської
діяльності

Обсяги
внутрішньог
о попиту та
збуту на
внутрішньом
у ринку

Інституціонально-організаційне забезпечення пріоритетних напрямів економічної діяльності регіону
Сільське господарство, агропромислове
Лісове господарство,
РекреаційноПромислове виробництво
виробництво (близько 15 установ)
оброблення деревини,
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Рис.С1 Інституціонально-організаційне забезпечення пріоритетних напрямів економічної діяльності регіону в системі загального
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