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КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СИСТЕМИ 

«ІНВЕСТОР-ПІДПРИЄМСТВО» 

 

Основними учасниками системи „інвестор-підприємство‖ традиційно є держава, 

власник підприємства, його персонал, комерційні банки та небанківські фінансові 

установи. Об‘єктивно кожен з них має свої власні економічні інтереси. Ключове місце 

у цій системі належить підприємству як окремій вихідній ланці народного 

господарства, повноцінному учаснику економічних процесів, що також виступає 

об‘єктом інвестування. Т. Маляренко [1] вважає, що найбільш перспективною 

гіпотезою в поясненні причин виникнення конфліктів є така: конфлікти виникають 

навколо права власності на ресурси. На нашу думку, головним серед інших є конфлікт 

між інтересами підприємства та іншими учасниками досліджуваної нами системи. 

У нашому випадку інтереси учасників інвестиційного процесу визначаємо як 

усвідомлені потреби різних суб‘єктів господарювання, які спонукають їх до здійснення 

інвестиційної діяльності. Економіка не може функціонувати і розвиватись поза 

інтересами суб‘єктів господарювання. Інтереси можуть бути явними, тобто очевидними 

і неявними, тобто прихованими. Сформувати більш чітке уявлення про інтереси 

потенційних інвесторів або об‘єктів інвестування дозволяє збір та вивчення інформації 

про їх діяльність на ринку, успіхи та невдачі, попередній досвід здійснення 

інвестиційної діяльності і т.д. Таким чином, конфлікт інтересів учасників 

інвестиційного процесу – це явна або прихована відсутність згоди між інтересами двох 

або більше учасників інвестиційного процесу. 

Конфлікт інтересів учасників інвестиційного процесу виникає не миттєво, а 

з‘являється у результаті тривалого процесу у визначений час і у визначеному просторі. 

Л. Ємельяненко [2] виокремлює три аспекти визначення меж конфлікту: просторовий, 

часовий, суб‘єктний. Погоджуємось з її думкою про те, що знання меж конфлікту 

дозволяє вибрати адекватну форму впливу на його врегулювання. Просторова межа 

конфлікту визначає території, на яких відбувається конфлікт. Часова межа конфлікту 

характеризує тривалість конфлікту в часі, його початок і закінчення. Суб‘єктна межа 

визначає кількість учасників у конфлікті на момент його початку.  

Для кращого розуміння сутності, особливостей і наслідків конфліктів інтересів 

учасників інвестиційного процесу, здійснимо спробу їх класифікування за певними 
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ознаками.  

За способом розв‘язання конфлікт інтересів учасників інвестиційного процесу 

може бути антагоністичним та компромісним. Антагоністичний конфлікт є способом 

розв‘язання суперечностей шляхом застосування сили, у результаті чого усі сторони 

конфлікту, крім однієї відмовляються від участі в ньому. На наш погляд прикладом 

насильницького конфлікту може бути рейдерська атака на підприємство. 

Компромісний конфлікт допускає декілька варіантів його вирішення за рахунок 

взаємної зміни цілей учасників інвестиційного процесу, термінів, умов інвестування. 

За сферами прояву конфлікт інтересів учасників інвестиційного процесу може 

бути політичним, соціальним, економічним, організаційним. Політичний конфлікт 

інтересів виникає у разі відсутності згоди з приводу розподілу владних повноважень, 

форм боротьби за економічну владу. Соціальний конфлікт виникає внаслідок наявності 

протилежних інтересів учасників інвестиційного процесу (або їх груп) щодо 

соціального розвитку об‘єкта інвестування. В основі економічного конфлікту лежать 

суперечності між економічними інтересами окремих учасників інвестиційного процесу, 

або їх груп. Це боротьба за певні ресурси, власність, сфери економічного впливу тощо. 

Організаційний конфлікт є наслідком ієрархічних відносин між учасниками 

інвестиційного процесу. 

За рівнем виразності конфлікт може бути прихованим і відкритим. Відкритий 

конфлікт характеризується явно вираженим агресивним зіткненням інтересів учасників 

інвестиційного процесу, його груп. У разі прихованого конфлікту інтересів відсутні 

зовнішні агресивні дії між учасниками інвестиційного процесу, але при цьому 

використовуються непрямі способи впливу. Протікання конфлікту у прихованій формі 

може відбуватися за умови, що один із учасників інвестиційного процесу має приховані 

мотиви інвестування і навмисне приховує їх від свого опонента, або ж у нього немає 

достатньої влади, сил і ресурсів для відкритої боротьби за власні інтереси. 

За спрямованістю впливу конфлікт інтересів учасників інвестиційного процесу 

може бути вертикальним або горизонтальним. Характерною рисою таких конфліктів є 

розподіл обсягу влади, який знаходиться в учасників інвестиційного процесу на момент 

його початку. У вертикальному конфлікті обсяг влади зменшується по вертикалі зверху 

донизу, що визначає різні початкові умови для учасників інвестиційного процесу: вища 

організація – підприємство, начальник – підлеглий, власник – підприємство. У 

горизонтальному конфлікті відбувається взаємодія рівноцінних за обсягом наявної 

влади чи ієрархічним рівнем учасників: постачальники – споживачі, інвестори між 

собою, керівники одного рівня і т.д. 

За кількістю учасників інвестиційного процесу конфлікти можуть бути 

внутрішньоособистісними, міжособистісними, між груповими. Внутрішньо 

особистісний конфлікт виникає у разі виникнення всередині особистості різних за 

силою і протилежно спрямованих інтересів, мотивів, потреб. Особливістю даного виду 

конфлікту є вибір між бажанням інвестувати кошти та реальними інвестиційними 

можливостями, між необхідністю виконувати інвестиційні зобов‘язання та їх реальним 

виконанням. Міжособистісний конфлікт виникає у разі зіткнення індивідуальних 

інтересів з інтересами групи. Його виникнення супроводжується боротьбою за інтереси 

кожної з сторін. Міжгруповий конфлікт виникає у разі зіткнення інтересів учасників 

інвестиційного процесу об‘єднаних на період протікання інвестиційного процесу в 

єдині згуртовані спільноти. Варто зазначити, що розподіл конфліктів інтересів 

учасників інвестиційного процесу на види є досить умовним, чіткої межі між ними не 

існує. На нашу думку, на сьогодні найпоширенішими є такі види конфліктів, як 

конфлікт інтересів самого підприємства, конфлікт інтересів власника підприємства і 

підприємства, конфлікт інтересів стороннього інвестора і підприємства [3].  
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Отже, ми пропонуємо розглядати конфлікт як вид суперництва, усі учасники 

якого прагнуть перемоги. Класифікація конфліктів інтересів учасників системи 

„інвестор-підприємство‖ дозволяє їм сформувати розумну, свідому і складну 

інвестиційну поведінку, основним завданням якої є успіх, в сенсі досягнення виграшу в 

суперництві, тобто сприяє узгодженню інтересів учасників конфлікту. 
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Поняття корисності є одним із найважливіших в економічній теорії. Теорія 

корисності тісно пов‘язана з теорією прийняття рішень. На сьогодні існують різні 

визначення корисності. Загалом, корисність визначають як суб‘єктивну міру 

задоволення, яке отримує індивід від споживання блага чи набору благ [1]. У нашому 

випадку таким благом є ефект, який очікують отримати учасники інвестиційного 

процесу у результаті інвестиційної діяльності. Вибір оптимального інвестиційного 

рішення, базується на порівнянні переваг кожного з альтернативних варіантів таких 

рішень. Звідси функція корисності є числовим представленням відношення переваги. За 

використанням функції корисності варіантам інвестування присвоюються оцінки у 

такий спосіб, що кращим інвестиційним проектам присвоюється більше число, а 

проектам, які зацікавили інвесторів менше – нижчі числа.  

Іншими словами, корисність суб‘єкта інвестиційної діяльності визначає, якою 

мірою задовольняються його інтереси у результаті втілення в життя того чи іншого 

інвестиційного проекту (рішення).  

Для вирішення задачі прийняття оптимального інвестиційного рішення за умов 

невизначеності та ризику нерідко застосовують побудову функцій корисності. Функція 

корисності чисельно робить порівняним корисність варіантів інвестиційних рішень. 

Якщо ми маємо два варіанти інвестування х = (х1, ..., хn) та у = (у1, ..., уn), при чому 

варіант х є привабливішим з точки зору певного суб‘єкта інвестиційного процесу, ніж 

варіант у, то функцією корисності цього учасника є функція u(x) = u(х1, ..., хn), для якої: 

                                               u(x)  u(у)                                                                       (1) 
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