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Исследовано состояние инвестиционного климата Закарпатской области как 
трансграничного региона, а также проблемы и негативные факторы, которые тормо-
зят привлечение иностранных и вложение внутренних инвестиций в экономику Ук-
раины, в том числе Закарпатье. 
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In the article the state of investment climate of Zakarpattia region, as trans-border regi-
on and the problems and negative factors which hinder the attraction of foreign investment 
and domestic investment in Ukraine, including in Zakarpattia region are examined. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Акцентовано увагу на доцільності застосування синергетичного підходу до 

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

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

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

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

Мета і завдання дослідження. Метою цієї роботи є визначення зна-
чення синергетики як науки, яка сприятиме виграшу підприємства в конку-
рентній боротьбі. Для досягнення поставленої мети в роботі передбачене ви-
рішення таких завдань, як: визначення сутності поняття синергії, розгляд 
взаємозв'язку елементів системи, розгляд закону синергії, визначення сутнос-
ті синергічного ефекту. 

Зараз людство переживає глобальну соціально-економічну й духовну 
кризу, яка триває і в Україні, котра на початку свого незалежного існування 
стикнулася із серйозними труднощами. Глобальна соціально-економічна криза, 
яку переживає людство, можна назвати своєрідною точкою біфуркації, коли 
докорінно змінюються всі сфери нашого життя, зокрема й економіка як наука. 

Провідні економісти стверджують, що їх дисципліна зайшла у глухий 
кут, і є нагальна потреба у "новій економічній свідомості". Спостерігається 
прагнення до концептуалізації "нової економічної думки", що характери-
зується цілісним, синергійним підходом до аналізу економічних феноменів. 
Нагальним є розроблення такої еколого-економічної концепції, в якій поло-
ження та параметри економічних теорій були б пов'язані з аналогічними кате-
горіями гармонійних екосистем [1, с. 8-9]. 

Синергетику започаткували дослідження І. Пригожина та очолюваної 
ним так званої Брюссельської школи на рубежі 60-70-х років ХХ ст. Їх теоре-
тичні здобутки впродовж останньої чверті століття, що минуло, набули всес-
вітнього визнання і започаткували нові наукові підходи у багатьох сферах 
пізнання [2, с. 92-93]. Термін "синергетика" походить від грецького "синерге-
на" – сприяння, співробітництво. Запропонований німецьким фізиком Г. Ха-
кеном, цей термін акцентує увагу на погодженості взаємодії частин при утво-
ренні структури як єдиного цілого [1, с. 11]. 

Взагалі, синергетичний підхід наголошує на тому, що ціле має такі 
властивості, які відсутні в окремих частинах цього цілого. У цьому контексті 
синергетичний підхід у менеджменті економічних процесів полягає у вивчен-
ні системного підходу та в дослідженні дії відомої формули "2+2=5", тобто 
наскільки і за рахунок чого об'єднані економічні потенціали двох чи більше 
систем (підсистем) функціонують більш ефективно, ніж статична сума потен-
ціалів цих систем [1, с. 20]. Отже, для дослідження формули "2+2=5" та по-
дальшого з'ясування ролі синергії в управлінні сучасною організацією необ-
хідно розглянути закон синергії та синергетичний ефект. 

Значення синергетики як науки, спрямованої на вивчення процесів са-
моорганізації і реструктуризації складних систем, полягає в тому, що вона 
радикально змінює розуміння співвідношення між гармонією і хаосом, упо-
рядкованістю та безладдям, інформацією та ентропією. Вона демонструє, що 
хаос не є абсолютною антитезою гармонії, а виступає перехідним станом від 
одного рівня впорядкованості до іншого, більш високого типу упорядкова-
ності. Система (грец. зувіета – утворення, складання) – сукупність взаємо-
пов'язаних елементів, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем у 
процесі досягнення поставлених цілей [3, с. 39]. 
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Будь-яка система складається з багатьох самостійних елементів, що 
мають специфічні ознаки, властивості та особливе призначення і виявляють 
їх лише при взаємодії з іншими елементами [3, с. 39]. Актуальним і винятко-
во важливим завданням реалізації системного підходу в управлінні економі-
кою на сучасному етапі є забезпечення взаємозв'язку всіх його елементів та 
цілісності, тому що це дасть змогу отримати бажані господарські результати. 

Усі організації є відкритими системами [4, с. 26]. Системний підхід 
отримав загальне визнання і став основою сучасної парадигми менеджменту 
[3, с. 38]. У синергетичному розумінні поняття структури і системи перехре-
щуються. Структура – це об'єкт, якому властива певна сталість. 

Синергетика – науковий напрям, який вивчає зв'язки між елементами 
структури (підсистемами), що утворюються завдяки інтенсивному обміну ре-
човиною та енергією з навколишнім середовищем за неврівноважених умов. 
Відтак, синергетика може трактуватись як вивчення про самоорганізацію. Си-
нергетика досліджує систему такою, якою вона є, і розкриває її еволюцію на 
основі принципів самоорганізації, що означає утворення трансформаційного 
потенціалу в середині самої системи, під час взаємодії її компонентів. 

З точки зору синергетичної методології пізнання економічних і соці-
альних явищ, джерелом створення додаткової та нової вартості є теперішня 
чи минула (уречевлена в новаціях) інтелектуальна праця, на відміну від меха-
ністичної теорії формування додаткової вартості за рахунок додатково витра-
ченого робочого часу. Отже, професійною ознакою економіста будь-якого 
рангу, яка допоможе вижити в складному конкурентному середовищі, є вмін-
ня виявляти, нарощувати і здобувати ефект від поєднання і взаємодії робочої 
сили і засобів праці, наслідків цієї взаємодії – тих же кінцевих результатів, 
кооперувати працю, інтегрувати галузі, виробництво й обслуговування. 

Будь-яка організація характеризується такими елементами: продук-
тивність, зацікавленість, науковий потенціал, відношення до зовнішнього се-
редовища, мікроклімат у колективі, кадровий потенціал, технічний потенці-
ал, перспективи розвитку, імідж. Вони визначають потенціал організації, її 
здатність до діяльності. Потенціал підприємства є характеристикою динаміч-
ного стану підприємства, зумовленого цілями його функціонування й розвит-
ку. Основним у дослідженні й управлінні потенціалом є системний підхід. 
Проведення системного дослідження потенціалу підприємства створює пере-
думови для ефективного здійснення підприємницької діяльності [5, с. 64]. 

Процес істотного посилення або ослаблення потенціалу матеріальної 
системи називається синергією. Таким чином, синергія може спричинити як ду-
же позитивні, так і дуже негативні наслідки [8, с. 8-9]. За законом синергії, сума 
властивостей організованого цілого має бути більшою, ніж сума властивостей 
всіх елементів, що в нього входять. При цьому під властивостями елементів і ці-
лого розуміють зміну різних параметричних характеристик (наприклад, для со-
ціально-економічних систем – це продуктивність праці, обсяг виробництва, 
прибуток, рентабельність й ін.), їх взаємозалежність і зміна в часі [6, с. 4]. 

Саме тому керівників компанії звичайно більшою мірою повинен ціка-
вити закон синергії, оскільки знання механізму його дії може істотно їм допо-
могти. Отримуваний при цьому організаційний сумарний ефект має назву си-
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нергетичного. Завдання організатора полягає в тому, щоб знайти такий набір 
елементів і так з'єднати їх між собою, використовуючи прогресивні форми ор-
ганізації, за якої синергія забезпечувала б якісне збільшення потенціалу як 
частини системи, так і системи загалом. Синергетичний ефект буде, якщо всі 
елементи і частини підприємства орієнтовані на досягнення однієї загальної 
мети. Якщо ж вони прагнутимуть до досягнення приватних цілей, не пов'яза-
них із загальною метою фірми, синергетичного ефекту не станеться [9, с. 4-5]. 

Саме тому закон синергії формулюється так: для будь-якої організації 
існує такий набір елементів (ресурсів), за якого її потенціал завжди буде або 
істотно більше простим від суми потенціалів вхідних у неї елементів, або іс-
тотно меншим [8, с. 9]. Не менш важливе місце у підприємницькій діяльності 
посідає проблема оцінки синергетичного ефекту [9, с. 179]. Оцінка передба-
чає насамперед ідентифікацію форм і встановлення ступеня синергетичного 
ефекту. Синергетичний ефект може бути позитивним та негативним. 

1. Позитивний ефект можна записати у вигляді такої нерівності "2+2>5". 
Тобто синергетичний ефект може проявлятися через скорочення витрат 
за заданого рівня доходу, збільшення доходів за заданого рівня витрат 
або в разі збільшення доходів з одночасним скороченням витрат (ефект 
"подвійного синергізму"). 

2. Негативний ефект можна записати у вигляді такої нерівності "2+2<5". У 
цьому випадку синергетичний ефект може проявлятися через збільшення 
витрат за заданого рівня доходу, зменшення доходів за заданого рівня 
витрат або в разі зменшення доходів з одночасним збільшенням витрат 
(кризовий синдром) [9, с. 179]. 
Доведено, що отримання позитивних синергетичних ефектів дає змогу 

використовувати додаткові переваги, які приведуть до зростання прибутків 
[8, с. 6]. Наявність ефекту синергізму й уміння управляти цим ефектом ство-
рює специфічну конкурентну перевагу, яка реалізується на рівні під-
приємства загалом і яка врешті-решт виявляється на різних товарних ринках 
у зниженні рівня витрат або в придбанні продукцією унікальних властивос-
тей. Як уже зазначалось вище, досить важко заздалегідь визначити необхідні 
ресурси і умови їх використання для досягнення позитивного синергетичного 
ефекту. І в організаціях, і на підприємствах він виявляється через співпрацю. 
Тому надалі доцільно розглянути шляхи досягнення співпраці як всередині 
організації, так і за її межами, а саме через ефективну управлінську команду 
та диверсифікацію виробництва. 

Використання синергічного підходу до здійснення підприємницької 
діяльності рекомендовано враховувати керівникам низки вітчизняних під-
приємств у процесі стратегічного управління з метою підвищення його ефек-
тивності. Ця робота містить інформацію, яка є вкрай необхідною керівникам 
підприємств з визначення напрямку розвитку підприємства, оскільки покли-
кана сприяти збільшенню загальної ефективності діяльності підприємства за 
рахунок реалізації синергічних ефектів, які є зміною кількісних та якісних 
показників діяльності організації під впливом синергії. 

Рекомендації стосуються необхідності врахування впливу внутрішніх 
економічних механізмів підприємств та впливу координації їх стратегій на 
економічні показники діяльності підприємств. Синергетичний підхід, осно-
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вою якого є вивчення взаємозв'язків між елементами структури під-
приємства, може бути використаний як один із ключових факторів успіху в 
конкуренції для кожного з них. Загалом треба брати до уваги, що доповнюва-
ність середовищ і ресурсів організацій зумовлює основні джерела синергіч-
них зв'язків між ними. 

Не менш важливим для будь-якого підприємства є визначення впливу 
синергії на діяльність підприємств, який передбачає визначення основних по-
казників, що можуть зазнавати впливу синергії, оцінку важливості кожного 
показника з огляду впливу на конкурентний статус організації, оцінку часо-
вої перспективи існування впливу синергії, методику обчислення сумарного 
показника впливу потенційної синергії на діяльність організації, а також 
встановлення характеру впливу синергії на різні соціальні групи, безпосе-
редньо пов'язані з діяльністю організації. 

Отже, для того, щоб вижити в складному конкурентному середовищі, 
потрібно вміти виявляти, нарощувати і здобувати позитивний синергетичний 
ефект від поєднання і взаємодії робочої сили і засобів праці, наслідків цієї 
взаємодії – тих же кінцевих результатів, кооперувати працю, інтегрувати га-
лузі, виробництво й обслуговування. 
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Дмитришин О.В., Яцура В.В. Синергетический подход к осу-
ществлению предпринимательской деятельности 

Акцентировано внимание на целесообразности применения синергетического 
подхода к осуществлению предпринимательской деятельности, поскольку это даст 
возможность предприятию выиграть в конкурентной борьбе. Выяснено содержание 
понятий "синергетика", "система" и "структура". Отражено значение закона синер-
гии. Отмечено, что профессиональным признаком экономиста любого ранга, кото-
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рый поможет выжить в сложной конкурентной среде, является умение обнаружи-
вать, наращивать и добывать позитивный синергетический эффект от сочетания и 
взаимодействия факторов производства. 

Dmytryshyn O.V., Yatsura V.V. The synergy approach in business 
Attention is accented that it is very good to use the synergy approach in business, be-

cause it will enable an enterprise to win in competitive activity. It is found out maintenance 
of concepts "synergetics", "system" and "structure". The value of law of synergy is reflec-
ted. It is marked that the professional sign of economist of any grade, which will help to 
survive in a difficult competition environment, is ability to discover, to grow and to obtain 
a positive sinergistical effect from combination and cooperation of factors of production. 

 

УДК 657.1:655 Доц. А.М. Должанський, канд. екон. наук; 
магістрант Р.В. Рибачок – Львівська КА 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА  
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ 
Здійснено аналіз інформативності фінансової звітності підприємств України 

про наявність і рух основних засобів. Розглянуто порядок формування показників 
фінансової звітності. Визначено рекомендації щодо досягнення максимальної досто-
вірності, прозорості та повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності, зва-
жаючи на міжнародну практику ведення обліку. 

Вступ. Жодне підприємство не може обійтися без засобів праці – ма-
теріальних активів, які під час виробництва не змінюють свою речову форму 
та за допомогою яких виробляються інші матеріальні активи, виконують ро-
боти, надають послуги, здійснюють адміністративні й соціально-культурні 
функції. Використовуючи засоби праці, підприємства отримують економічні 
вигоди (доходи, прибуток) протягом тривалого часу. 

Актуальність теми. Істотний внесок у вирішення проблем удоскона-
лення формування інформації щодо основних засобів продукції зробили віт-
чизняні та зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.І. Єфімечко, Н.Г. Го-
рицька, Н.Н. Грабова, Н.Н. Добровский, В.П. Завгородний, А.Г. Загородній, 
Є.В. Мних, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко та ін. Проте проблеми консолідації 
форм звітності в умовах ринкової економіки вимагають додаткових дослі-
джень. До основних гальмівних чинників належать: використання застарілих 
інструктивних та методичних матеріалів з організації обліку основних засобів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є удосконалення 
методичних та організаційних засад формування інформації для забезпечення 
їх ефективного функціонування підприємств в умовах ринкових відносин. 
Правильно організований облік основних засобів на підприємстві є запору-
кою поінформованості про наявність засобів праці, а також забезпечує пос-
тійний контроль за їх ефективним використанням. 

Вибуття основних засобів відображаються в активі балансу в разі їх 
продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення ак-
тивом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визна-
чається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової 
вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. 


