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підприємництва в національній економіці. Синергетичний ефект 

різноманітних мотивуючих і демотивуючих факторів, що впливають 

на підприємницьку діяльність, а також різноманіття їхніх комбінацій 
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ВСТУП 

Попередні дослідження теоретичних і методичних основ 

формування мотиваційного механізму активізації підприємництва [1] 

довели, що розвиток підприємницької діяльності в економіці країни та 

її регіонів залежить від певних факторів (умов), що в сукупності 

забезпечують сприятливі можливості для підприємництва, тобто якщо 

сформоване підприємницьке середовище. Вплив численних 

різноманітних факторів та умов середовища може бути для 

підприємництва мотивуючим або демотивуючим, що, у свою чергу, 

активізує або гальмує його розвиток. Особливу роль у формуванні 

такого середовища та регуляторного впливу на мотивацію до 

підприємництва відіграє політика держави. Розвиток підприємництва 

залежить від мотиваційних чинників, що спонукають господарюючих 

суб’єктів до активізації діяльності (від регуляторного впливу на 

мотивацію) на різних рівнях економічної системи – національної 

економіки, регіону, підприємства. При вивченні можливостей 

регуляторного забезпечення мотивації до підприємницької діяльності 

важливо враховувати не лише численність і різноманітність факторів 

та умов мотивації, а також синергетичний ефект їхньої дії. 

В реальних умовах синергетичний ефект дії факторів, що 

впливають на мотивацію підприємницької діяльності в національній 

економіці (у тому числі регуляторної політики держави), виражається в 

кількісних і якісних показниках діяльності суб’єктів господарювання. 

Різноманіття факторів та їхніх комбінацій у рамках національної 

економіки можна відстежити за її регіонами. Слушними в цьому плані, 

на наш погляд, є зауваження, що «… з одного боку, підприємництво є 

фактором соціально-економічного прогресу, а з іншого – в умовах 

соціально-економічного прогресу воно буде розвиватися високими 

темпами, цілком реалізуючи свій … потенціал» [2, с. 224]; «ключові 

прояви синергетичного ефекту … розвитку регіону виступають як 

підсумки корисного результату дії факторів, задіяних для їхнього 

отримання, внаслідок ефективного поєднання взаємодії цих факторів» 

[3, с. 69]. 

Отже, можна припустити, що проявом синергетичного ефекту 

впливу факторів мотивації підприємницької діяльності може бути, з 

одного боку, розподіл та концентрація суб’єктів підприємницької 

діяльності за окремими регіонами національної економіки, а також 

їхня ефективна діяльність, а з іншого – відповідний рівень соціально-

економічного розвитку самих регіонів, який є результатом 

функціонування економічних суб’єктів, що здійснюють діяльність на 

території регіону. 

Дослідженню розвитку соціально-економічних систем з позицій 

синергетики присвячено роботи І. Ансофа, В. Аршинова, С. Єрохиної, 
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В.-Б. Занга, В. Капустіна, С. Курдюмова, Е. Кемпбелла, І. Пригожина, 

І. Стенгерса, Г. Хакена та ін.  

Вплив різноманітних факторів активізації діяльності 

господарюючих суб’єктів може приводити до нелінійних змін у самій 

системі підприємництва, які важко або неможливо спрогнозувати в 

межах класичної методології. В рамках нової парадигми дослідження 

економічних процесів і соціальних систем ґрунтується на засадах 

синергетики та теорії складності. Тому до аналізу системи 

підприємництва з аспектів мотивування, а також ефекту впливу 

факторів розвитку підприємництва й регуляторного забезпечення 

мотивації доцільне застосування синергетичної методології. 

Враховуючи зазначене, дослідження синергетичного ефекту 

регуляторного впливу на мотивацію до підприємницької діяльності в 

економіці України є актуальним. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

Метою статті є удосконалення аналітичного інструментарію 

вивчення синергетичного ефекту регуляторного впливу на мотивацію 

до підприємницької діяльності в національній економіці. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

З метою перевірки припущення щодо прояву синергетичного 

ефекту впливу факторів мотивації до підприємницької діяльності в 

регіонах національної економіки (зокрема регуляторної політики), 

висунутого на початку статті, для аналізу вибрано відповідні 

показники. 

Результати регуляторного забезпечення розвитку підприємництва 

в регіонах національної економіки певним чином відображають 

основні статистичні показники, що характеризують стан і тенденції 

регіонального розвитку суб’єктів господарювання (підприємств – 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) [4; 5, с. 64–204]. 

Для аналізу концентрації суб’єктів підприємницької діяльності в 

окремих регіонах країни обрано основні структурі показники 

діяльності суб’єктів господарювання (підприємств і фізичних осіб-

підприємців) у регіональному розрізі, що розраховані та оприлюднені 

Державною службою статистики України. Проаналізовано відсоткові 

значення питомої частки кожного регіону в основних структурних 

показниках діяльності за підсумками 2015 року [5, с. 64–89]: кількість 

суб’єктів, кількість зайнятих і найманих працівників, обсяг 

реалізованої продукції. 

Аналіз проводився у декілька етапів з використанням методів 

дескриптивної статистики. 

1. Визначення середнього значення кожного показника усіх 

регіонів (за відповідною сукупністю регіональних параметрів, за 

виключенням м. Києва) за формулою: 
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  ̅  
∑    

 
   

 
                                                    (1) 

 

де   ̅ – середнє значення j-го показника; xij – значення j-го показника i-

го регіону; n – кількість регіонів. 

2. Формування за кожним показником j сукупності Aj, до якої 

входять ті регіони, рівень параметрів яких перевищує розраховане 

середнє значення: 
 

                   ̅. 
 

3. Знаходження значення функції Si, що відображає кількість 

показників, за якими регіон i перевищує розраховане середнє значення: 
 

   ∑ {
           

           

 
   , 

 

де m – кількість аналізованих показників. 

4. Визначення середнього значення функції Si усіх регіонів за 

формулою: 
 

 ̅  
∑   

 
   

 
                                                    (2) 

 

5. Вибірка тих регіонів, значення функції Si яких перевищує 

розраховане середнє значення. Ця вибірка формує сукупність AS: 
 

                 ̅. 
 

У загальному вигляді алгоритм проведених розрахунків та 

групування регіонів можна передати такою формулою: 
 

            ∑

{
 
 

 
             ∑
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           ∑
   

 
 
   

 
   

 

 

   

 

 

де i, k, p – регіони у виборках відповідно першого, другого та третього 

рівнів (етапів аналізу); j – аналізований показник; n – кількість 

регіонів; m – кількість показників. 

У підсумку виявлено три групи регіонів з різнем ступенем 

концентрації суб’єктів підприємництва та їхньої діяльності: 
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 високий ступінь концентрації: Дніпропетровська, Запорізька, 

Київська, Львівська, Одеська та Харківська області (кількість значень 

аналізованих параметрів, рівень яких перевищує значення 

усередненого показника, – 8); 

 середній: Вінницька, Донецька і Полтавська області (4); 

 нижче середнього: всі інші регіони. 

Для покращення сприйняття інформації про результати аналізу та 

з метою візуалізації одержаних даних використано засоби географічної 

інфографіки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Концентрація суб’єктів підприємництва за регіонами України  

в 2015 р. 
Джерело: власна розробка 
 

Як зазначено раніше, синергетичний ефект впливу факторів 

мотивації підприємницької діяльності проявляється у відповідному 

рівні соціально-економічного розвитку самих регіонів, який є 

результатом функціонування економічних суб’єктів, що здійснюють 

діяльність на їхній території. 

Для аналізу обрано показники рівня економічного й соціального 

розвитку регіонів, що розраховані та оприлюднені Державною 

службою статистики України [6, с. 13–16]: чисельність наявного 

населення, кількість зайнятих економічною діяльністю, наявний дохід 

населення в розрахунку на одну особу, витрати населення у розрахунку 

на одну особу, середньомісячна заробітна плата, індекс споживчих цін, 

обсяг реалізованої промислової продукції, продукція сільського 

господарства (в тому числі продукція рослинництва і тваринництва), 

валовий регіональний продукт, прийняття в експлуатацію загальної 

Висока концентрація суб’єктів 

підприємництва 

Середня концентрація 

суб’єктів підприємництва 
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площі житла, роздрібний товарооборот підприємств, експорт та імпорт 

товарів і послуг, фінансовий результат до оподаткування (прибуток і 

збиток), капітальні інвестиції. 

Показники рівня економічного та соціального розвитку регіонів 

проаналізовано за тією ж методикою, за якою проведено аналіз 

основних структурних показників діяльності суб’єктів господарювання 

регіонів. І за тим же алгоритмом (що наведений вище) виокремлено 

групи регіонів за критерієм кількості випадків, коли значення 

відповідного параметра регіону перевищує значення усередненого 

показника. 

У підсумку виявлено такі групи регіонів з різнем рівнем 

соціально-економічного розвитку: 

 дуже високий рівень: Київська і Дніпропетровська області 

(кількість значень аналізованих параметрів, рівень яких перевищує 

значення усередненого показника, – 18–20); 

 високий рівень: Одеська і Харківська області (15–17); 

 вище середнього: Полтавська, Львівська, Запорізька (12–14); 

 середній рівень: Донецька і Вінницька області (9–11). 

Візуалізація результатів аналізу представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Розподіл регіонів України за рівнем соціально-економічного 

розвитку країни в 2015 р. 
Джерело: власна розробка 

 

При співвіднесенні концентрації суб’єктів підприємницької 

діяльності в окремих регіонах країни і рівнів соціально-економічного 

розвитку самих регіонів (рис. 3) виявлено, що розвиток 

підприємницької діяльності відповідним чином концентрується в 
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економічного розвитку 

Високий рівень соціально-

економічного розвитку 

Вище середнього рівень 

соціально-економічного розвитку 

Середній рівень соціально-

економічного розвитку 
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регіонах залежно від рівня їхнього соціально-економічного розвитку, 

що є підтвердженням синергетичного ефекту впливу факторів 

мотивації до підприємницької діяльності. 
 

 
 

Рис. 3. Співвіднесення концентрації суб’єктів підприємництва і 

соціально-економічного розвитку регіонів України в 2015 р. 
Джерело: власна розробка 
 

Думку щодо можливості застосування обраних для аналізу 

показників як критеріальних оцінок для визначення регіональних 

факторів соціально-економічного розвитку, а також впливу 

регіональних факторів на розвиток підприємництва і підприємницької 

діяльності висловлюють вітчизняні науковці-дослідники. 

Фахівці зазначають, що вагомий вплив на розвиток 

підприємництва здійснюють регіональні фактори, які відображають 

загальні умови розвитку окремих видів підприємницької діяльності та 

рівень підтримки бізнесу місцевими органами влади, доступність 

фінансових, трудових і матеріальних ресурсів, загальні умови ведення 

бізнесу в регіоні, обсяги споживчих ринків та їхніх сегментів, рівень 

розвитку інфраструктури тощо [7, с. 91]. 

В контексті дослідження взаємозв’язку соціально-економічного 

розвитку регіонів і мотивів розвитку на їхній території 

підприємницької діяльності обрані для аналізу показники в 

регіональному розрізі відображають: 

 чисельність наявного населення, кількість зайнятих економічною 

діяльністю – потенціал людських ресурсів і ринку праці регіону для 

розвитку підприємницької діяльності; в розрізі регіонів показники 
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дають уявлення про щільність населення і його концентрацію, що, у 

свою чергу, свідчить про сприятливість соціально-економічних умов 

життя для населення, в тому числі підприємців; 

 наявний дохід і витрати населення – рівень життєзабезпечення 

населення; обсяг грошових коштів, які можуть бути використані для 

задоволення потреб і накопичення заощаджень (що виступають 

джерелом формування потенціалу фінансових ресурсів 

підприємницького сектору, тобто розвитку підприємництва), розміри 

споживчого ринку;  

 індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) та 

роздрібний товарооборот підприємств – стабільність і масштаби 

внутрішнього ринку; 

 валовий регіональний продукт – узагальнюючий показник, який 

характеризує рівень розвитку економіки регіону і діяльності 

господарюючих суб’єктів (підприємницького сектору); показник, що 

певною мірою відображає податковий потенціал і обсяг 

оподатковуваних ресурсів регіону; 

 обсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг) та 

обсяг продукції сільського господарства, в тому числі продукції 

рослинництва та тваринництва – характеризують сектори спеціалізації 

регіонів, а також підприємницької діяльності на їхній території; 

 середньомісячна заробітна плата і прийняття в експлуатацію 

загальної площі житла – рівень життя та соціальні умови (проживання) 

населення (в тому числі підприємців); 

 фінансовий результат до оподаткування, (прибуток/збиток) – 

результативність і успішність підприємницької діяльності в регіоні; 

 капітальні інвестиції – капітальні (та інвестиційні) ресурси для 

розвитку підприємницької діяльності; 

 експорт, імпорт (товарів, послуг) – залученість регіону до 

зовнішньоекономічної діяльності, доступ регіональних виробників на 

зовнішні ринки; вихід на зовнішні ринки сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності і зростанню підприємництва, підвищенню 

якості продукції підприємців (товарів та послуг). 
 

ВИСНОВКИ 

1. Розвиток підприємництва в сучасному економічному 

середовищі залежить від мотиваційних чинників, що спонукають 

господарюючих суб’єктів до активізації діяльності (регуляторного 

впливу на мотивацію) на різних рівнях економічної системи – 

національної економіки, регіону, підприємства, тобто на макро-, мезо-, 

мікрорівнях. При вивченні можливостей регуляторного впливу 

важливо враховувати не лише численність і різноманітність чинників, 

факторів, умов мотивації, а також синергетичний ефект їхньої дії. 

2. Оцінку синергетичного впливу факторів, які мотивують до 
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підприємництва в економіці країни, можна отримати в результаті 

співвіднесення кількісних і якісних показників: по-перше, діяльності 

суб’єктів господарювання; по-друге, функціонування національної 

економіки (її регіонів, галузей і сфер). 

3. Синергетичний ефект різноманітних мотивуючих і 

демотивуючих факторів та різноманіття їхніх комбінацій у рамках 

національної економіки відстежено за її регіонами. Аналіз основних 

структурних показників діяльності підприємств і фізичних осіб-

підприємців у регіональному розрізі дав змогу виокремити групи 

регіонів з різнем ступенем концентрації підприємництва та групи з 

різним рівнем соціально-економічного розвитку. При співвіднесенні 

концентрації суб’єктів підприємницької діяльності в окремих регіонах 

країни і рівнів соціально-економічного розвитку самих регіонів 

виявлено, що розвиток підприємництва відповідним чином 

концентрується в регіонах залежно від рівня їхнього соціально-

економічного розвитку, що є певним проявом синергетичного ефекту 

мотивації до підприємницької діяльності. 

4. Запропонований алгоритм розрахунків і групування регіонів за 

ступенем концентрації в них суб’єктів підприємницької діяльності та її 

ефективності, а також за рівнем соціально-економічного розвитку 

регіонів ґрунтується на методах дескриптивної статистики.  

5. Застосування синергетичної методології і методів 

дескриптивної статистики дає змогу удосконалити аналітичний 

інструментарій визначення соціально-економічної ефективності 

регуляторного впливу на мотивацію до підприємницької діяльності.  
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