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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні у соціально�економічних умовах сьогодення

якість та рівень освітньо�фахового потенціалу (ОФП) пер�
соналу визначає креативну здатність та інноваційні можли�
вості трудового потенціалу підприємства, а, отже, форму�
вання сучасних пріоритетів для забезпечення його конку�
рентних переваг на ринку. В умовах обмеженості власних
фінансових ресурсів підприємств залучення інвестицій у них
є основним економічним індикатором реалізації їх позиції
поточної діяльності та стратегічних цілей розвитку. Виходя�
чи з цього, важливим аспектом зазначеної проблематики є
дослідження ОФП персоналу в структурі факторів впливу
на інвестиційну привабливість підприємства (ІПП). Усе це зу�
мовило вибір та необхідність теми даної статті, цілей та зав�
дань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у вивчення та дослідження демографі�
чного та трудового потенціалу, стратегії людського розвит�
ку міститься у наукових роботах вітчизняних вчених: О.
Амоші, С. Вовканича, О. Гриньової, Б. Данилишина, М. До�
лішнього, В. Куценко, Е. Лібанової, А. Мельник, Т. Оболен�
ської, В. Онікієнка, В. Пили, С. Пирожкова, У. Садової,
Л. Шевчук, М. Чумаченка, Л. Янковської та ін. Що стосуєть�
ся результатів дослідження впливу груп факторів на ІПП, то
вагомих результатів щодо розв'язання даної проблеми до�
сягли такі вчені�економісти та фахівці у галузі інвестиційно�
го менеджменту, як І. Бланк, В. Геєць, Т. Мацибора, О. Мо�
ліна, О. Носова, Б. Пшик, В. Фльорко, О. Цьома, О. Яст�
ремська та ін. [1—3].
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Спираючись на наявні наукові дослідження та надбан�
ня провідних вчених щодо зазначеної проблематики, на
нашу думку, залишається недостатньо розкритим дослід�
ження у цьому напрямі та відсутність єдиної комплексної
теоретично�прикладної думки щодо ОФП персоналу в струк�
турі факторів впливу на ІПП.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження було: на основі аналізування еко�

номічних джерел та практики з поданої проблематики: уточ�
нити сутність категорій "освітньо�фаховий потенціал персо�
налу" та "інвестиційна привабливість підприємства"; пред�
ставити структуру факторів впливу на ІПП з виділенням у ній
складових (конкретних параметрів) ОФП персоналу; сфор�
мулювати оптимізаційну задачу, за допомогою якої можна
підвищувати ІПП застосовуючи вектор керувань, компонен�
ти якого залежать як від ОФП окремих працівників підприє�
мства, так і від ОФП та компетенції всього колективу.

 ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підхід щодо визначення складових ОФП персоналу в
структурі ІПП потребує, перш за все, уточнення визначення
сутності ІПП та ОФП як категорій.

ІПП — інтегральна характеристика його як об'єкта інве�
стування, що базується на узгодженні мети і характеру інве�
стування інвестора та цілей реципієнта інвестицій (підприє�
мства), яке забезпечує досягнення комплексного позитив�
ного ефекту від освоєння капіталовкладень для кожного з
них з позиції перспективності та розвитку (баланс їх інте�
ресів та подвійний ефект). У процесі визначення ІПП необх�
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ідно врахувати: обсяги, структуру, джерела формування та
період капіталовкладень, а також — оцінку ризику і потен�
ційної прибутковості інвестицій, високий рівень їх захисту
та безпеку бізнесу [4, с. 63; 5—7].

Враховуючи думку Л.А.Янковської [1], доповнимо трак�
тування ОФП: ОФП — можливості (природні здібності, об�
дарованість), знання та уміння (освіта), компетентність і прак�
тичні навички (фах), якими людина (найважливіший ситуац�
ійний фактор) оволоділа у навчальних закладах освіти (ви�
ходячи зі структури освіти) чи за допомогою самоосвіти (тео�
ретичний аспект), а також у ході трудової діяльності (прак�
тичний досвід) і які можна застосувати у необхідному соц�
іально�економічному спрямуванні. Між змістом поняття ОФП
та інтелектуальним (людським) капіталом, враховуючи [1],
можна в певній мірі поставити знак рівності (або частково
ототожнити). Поняття "інтелектуальний потенціал (Ін.П)" ото�
тожнюється з поняттям "інтелектуальниий (людський) капі�
тал (ІК)", у складі якого виділяють наступні елементи [8,
с. 368]: людський капітал; капітал відносин; багаж навичок і
знань, який можна трактувати як інтелектуальну власність;
активи інфраструктури.

З урахуванням цього та інформації у праці [1; 8, с. 368
— 369], Ін.П можна поділити на: 1) розкритий (оприлюдне�
ний ІК; нематеріальні активи, відображені в балансі); 2) не�
розкритий (прихований ІК; нематеріальні активи, не відоб�
ражені в балансі).

Таким чином, підтримуючи думку, сформовану у науковій
праці [1], ОФП персоналу — існуючі сьогодні та в перспективі
людські можливості підприємства, які характеризуються про�
фесійно�освітнім рівнем та іншими якісними характеристика�
ми. ОФП персоналу необхідно розглядати у горизонтально�
кількісному аспекті, як: 1) потенціал окремого працівника
організації (напр., потенціал управлінця) з його ОФП особис�
тості (кадрово�управлінський потенціал); 2) ОФП організації
(підприємства), що окреслює сумарний стан ОФП суб'єкта гос�
подарювання.

Оцінюючи ОФП персоналу, особливу увагу слід звер�
нути на [9]:

1) компетенцію організації (підприємства) — коло пи�
тань, в яких працівники організації мають певні повноважен�
ня, знання, досвід;

2) компетентність працівника — ступінь його кваліфі�
кації, яка дозволяє успішно розв'язувати завдання, що сто�
ять перед ним;

3) компетентність менеджера — результативність та ефек�
тивність дій менеджера згідно з цілями та стратегіями фірми.

Існує безліч факторів, які впливають на ІПП. З позиції
менеджменту їх можна поділити на зовнішні та внутрішні.
Підтримуючи думку О.Є.Кузьміна та О.Г.Мельник [10, с. 47—
53], до факторів внутрішнього середовища відносять: цілі,
структуру управління підприємством, завдання, технологію,
працівників, ресурси. Фактори зовнішнього середовища
можна поділити на фактори прямого та непрямого впливу.
До факторів прямого впливу належать: споживачі, поста�
чальники, конкуренти, інфраструктура, органи державної
влади, законодавчі акти, профспілки, система економічних
відносин, партії, громадські організації, організації�сусіди.
Фактори непрямого впливу складають: міжнародне оточен�
ня, міжнародні події, політичні обставини, соціально�куль�
турні аспекти, НТП, рівень техніки та технології, стан еконо�
міки, особливості міжнародних економічних відносин.

Таким чином, структура факторів впливу на ІПП повинна
відображати фактори впливу зовнішнього та внутрішнього
середовища на ІПП відповідно до рівнів її формування (рис.1).

Соціально�економічний зміст ОФП персоналу полягає
в наступному: формується та розвивається з іншими потенц�
іалами підприємства — фінансовим, виробничим, науковим,
технічним тощо. Основними (конкретними) групами пара�
метрів ОФП, на думку Л.А.Янковської [1], є: 1) професійні

кадри; 2) науково�інформаційна забезпеченість; 3) мате�
ріально�технічна забезпеченість; 4) оптимальність органі�
зації педагогічних технологій.

Отже, система факторів впливу на ІПП — сукупність
факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ підприєм�
ства, яка базується на єдності та тісному взаємозв'язку між
собою, що впливають на сучасний стан і рівень ІПП та виз�
начають основні критеріїї для її оцінювання та підвищення
[2; 6, с. 179]. Ключові особливості ОФП персоналу в струк�
турі факторів впливу на ІПП подано в табл. 1.

Враховуючи думку О.Є.Кузьміна [13, с. 23], групи фак�
торів на ІПП грунтуються на тісній взаємодії та єдності між
собою, тобто зміна одних груп факторів може призвести до
зміни інших груп факторів. Крім цього, виявити та досліди�
ти вплив абсолютно всіх груп факторів у практичній площині
досить важко і не завжди доцільно, зокрема це стосується
факторів на рівні держави. Це пов'язано з досить складним
спектром дослідження у цьому напрямі, що характеризуєть�
ся рухомістю і динамічністю (швидкість зміни оточення
підприємства), невизначеністю (обмеженість інформаційної
бази) та багатогранністю (відображення різних подій та ас�
пектів) зовнішнього середовища [2; 13, с. 23].

Мета господарської діяльності підприємства — макси�
мізація прибутку П, який можна представити за допомогою
співвідношення — формула (1) [14, с. 142]:

(1),
де — обсяг продукції; b, r, w — параметри функції

прибутку; w — відповідає середній ставці заробітної плати
для персоналу; L — робоча сила; — множник Лагранжа; f
— символ функціональної залежності; F — основний капі�
тал підприємства. У даному випадку вираз (1) являє собою
оптимізаційне співвідношення, для аналізу якого викорис�
товують підхід Лагранжа.

У класичному варіанті для запишемо вираз виробни�
чої функції Кобба�Дугласа — формула (2) [14, с. 140]:

(2),
де a, ,    — емпіричні константи.
Співвідношення (1), (2) не містять явну інформацію про

ОФП.
Введемо в розгляд показники, які характеризують ОФП

з позицій якості — формула (3) [1, с. 12; 15, с. 7]:

 (3)

Джерело: [4, с. 65], сформовано на підставі [2; 3; 11, с. 61].

Умовні позначення:
ІПП — інвестиційна привабливість підприємства; Y

1
, Y

2
, Y

3
— фактори впливу на ІПП, відповідно — на рівні регіону, галузі
та держави; Z

1
 — фактори впливу на ІПП на рівні підприємства;

Y—вплив факторів впливу зовнішнього та внутрішнього сере�
довища на ІПП;

 напрям впливу факторів на ІПП

Рис.1. Фактори впливу на інвестиційну
привабливість підприємства
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Тут IP — інтелекту�
альний потенціал, який
складається з двох частин
— розкритого (IP

R
) і не�

розкритого (IP
N
); K

V
 — ко�

ефіцієнт впровадження
ідей, який оцінюють як ча�
стку ділення кількості
впроваджених ідей K

VI
 на

кількість запропонованих
ідей K

PI
; KО

Pі 
— комплек�

сна оцінка окремого пра�
цівника (ОП), і= 1,2,3, …
n; K

PRі
 — професійно�ква�

ліфікаційний рівень ОП;
D

Qij
 — множина ділових

якостей ОП; D
Qi 

— серед�
ня оцінка ділових якостей
ОП;  C

Fi  
— складність

функцій, які виконує ОП;
P

i
 — конкретно досягну�

тий результат ОП; O
i
 —

оцінка освіти ОП; C
Si

 —
оцінка стажу роботи ОП
за спеціальністю; A

i
 — ак�

тивність участі ОП у сис�
темі безперервного на�
вчання; 0,85 — макси�
мальна бальна оцінка
професійно�кваліфікацій�
ного рівня;  

j
 — ко�

ефіцієнт вагомості відпо�
відного фактора; і — по�
рядковий номер праців�
ників,  загальне число
яких n; j — порядковий
номер ділових якостей
працівників, загальне чис�
ло яких m.

Уточнимо означення
параметра C

Fi
 , який буде�

мо трактувати як по�
тенційні можливості вико�
нання ОП ускладнених
функціональних операцій,
що призводять до еконо�
мічного ефекту. При цьо�
му ОП використовують ба�
гаж знань, накопичених у
процесі виробництва при
функціональному роз�
поділі обов'язків з ураху�
ванням досвіду роботи на
сучасному якісному об�
ладнанні (часто унікаль�
ному) в рамках (процесах)
спеціалізованих техно�
логій.

У виразах (3) парамет�
ри з індексом "і" відносяться до окремого працівника, а
фактори IP, K

V
 як до окремих працівників, так і до всього

колективу (персоналу) даної організації.
Загальні підходи до узагальнення моделі (1), (2)

— мультиплікативний, адитивний, комплексний. У
зв'язку з цим введемо дві функції, залежні від фак�
торів (3), тобто від факторів, які характеризують ОФП
організації:

PiVaaPiVmm KOKIPGGKOKIPGG ,,   ,,, 0000 (4).

Необхідно відзначити, що співвідношення (4)
повинні  також явно чи неявно враховувати інфор�
мацію, подану в  табл.1.  Позначимо x

k
X

0
,  де X

0
 —

множина факторів, які відображені в табл.1, але не
входять у множину факторів (3)  (k = 1,  2,3, … k

z
).

Тоді:

kPiVaakPiVmm xKOKIPGGxKOKIPGG ,,,   ,,,, (5).
Узагальнимо (2),  розглянувши три варіанти, які

відповідають мультиплікативному (m),  адитивному

Таблиця 1. Освітньо�фаховий потенціал (ОФП) персоналу в структурі
факторів впливу на інвестиційну привабливість підприємства (ІПП)

Джерело: [1; 9; 12, с. 16—17].
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(a)  і комплексному (c)  підходам — формули (6),  (7),
(8):

(6),

(7),
(8),

де a
m
, a

a
, a

c
 — емпіричні константи. Позначимо загаль�

ний набір факторів x
s

X
z
, де Xz — множина факторів, які

відображені в табл. 1 і в співвідношеннях (3) (s = 1, 2, 3, k,
k+1, k+2,…, s

z
).

У результаті можна сформулювати три варіанти узагаль�
нених моделей з використанням співвідношень (1), (6)—(8):
а) (1), (6); b) (1), (7); c) (1), (8).

Обмежимось розглядом (1), (8):
(9).

          (10).
Для реалізації важелів зворотного впливу ОФП на ІПП і

відповідної оптимізації введемо функціонал якості J [16] —
формула (11):

         (11),

де  — вектор заданих впливів , x
s
 — пара�

метри системи);  — вектор керувань, компоненти якого
отримуємо в результаті розв'язування оптимізаційної задачі,
зокрема, (9) — (10);  — вектор невизначених збурень; [t

0
,

t
k
] — інтервал часу, в якому розглядається процес (форму�

вання критеріального співвідношення підприємства з ура�
хуванням перспектив підвищення його компетентності в сенсі

[15]);  — функція, що відображає показник якості
інформації, отриманої в процесі зворотного зв'язку. У да�

ному випадку  — функція, що відображає показ�
ник зміни якості інформації, отриманої при співставленні
ОФП та ІПП.

ВИСНОВКИ
Основною (ключовою) силою, що може бути викорис�

тана для покращення ІПП, є ОФП персоналу: як їх можли�
вості та здібності до праці, знання та практичний досвід —
з одного боку, так їх здібності та здатності до розвитку і
вдосконалення — з іншого. Виробничий потенціал у НТП
забезпечується за рахунок раціонального використання
ОФП та наукового потенціалу за рахунок структури блоку
соціальних критеріїв (табл. 1), а також співвідношень із по�
зицій якості (3).

Для реалізації  важелів зворотного впливу ОФП на
ІПП і  відповідної оптимізації  введено для підприєм�
ства узагальнені виробничу функцію, прибуток, фун�
кціонал якості і  сформульовано оптимізаційну зада�
чу, за допомогою якої можна підвищувати ІПП засто�
совуючи вектор керувань, компоненти якого залежать
як від ОФП окремих працівників підприємства, так і
від ОФП та компетенції всього колективу. Перспек�
тиви подальших розвідок в обраному напрямі поля�
гають в удосконаленні структури і  якості ОФП пер�
соналу.
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