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У статті досліджена сутність синергетичних ефектів, які виникають в результаті виробничої інтеграції. На 

основі порівняльного аналізу висвітлені основні концептуальні підходи до їх визначення. Проаналізовано та 
систематизовано ключові підходи до класифікації типів синергії. З метою виявлення та оцінки очікуваних 
ефектів від виробничої інтеграції розглянуто модель прийняття рішень щодо її доцільності. Обґрунтовано, що 
виробнича інтеграція має наслідком появу позитивних синергетичних ефектів економічного та соціального 
характеру. 
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В статье исследована сущность синергетических эффектов, которые возникают в результате 

производственной интеграции. На основе сравнительного анализа освещены основные концептуальные 
подходы к их определению. Проанализированы и систематизированы ключевые подходы к классификации 
типов синергии. С целью выявления и оценки ожидаемых эффектов от производственной интеграции 
рассмотрена модель принятия решений по ее целесообразности. Обосновано, что производственная интеграция 
влечет за собой появление положительных синергетических эффектов экономического и социального 
характера. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Посилення 
інтеграційних процесів є важливою сучасною 
тенденцією розвитку світової та національної 
економік. Виробнича інтеграція дозволяє підвищити 
ефективність діяльності промислових підприємств 
за рахунок концентрації ресурсів на стратегічно 
важливих напрямах. Інтегровані формування 
володіють підвищеною внутрішньою стійкістю, 
адекватністю реагування на зміни зовнішнього 
середовища, більшим потенціалом швидкого 
освоєння ринків тощо. 

В результаті виробничої інтеграції виникають 
певні економічні ефекти, які роблять об’єднання в 
загальну систему взаємовигідним та економічно 
ефективним. Разом з цим об’єднання підприємств 
завжди породжує певні витрати, які можуть бути 
прямими: придбання акцій, викуп активів і 
зобов’язань, і непрямими: зниження рівня 
керованості інтегрованих структур, падіння 
ефективності виробництва і, навіть, ліквідація 
підприємств. 

Для того, щоб мінімізувати ризик 
неефективності виробничої інтеграції та зменшити 
можливість появи значних втрат важливо 
попередньо оцінити доцільність та прийняти 
рішення щодо її реалізації, адже саме ці дії в 
кінцевому випадку призведуть до появи 
синергетичного ефекту, що обумовлений 
системними властивостями інтегрованих структур. 

Проблеми виробничої інтеграції висвітлені у 
працях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема 
О. О. Плахотника, І. І. Дюмулєна, А. Є. Іванова, 
Дж. Лью, К. Кемінад, та ін. Однак недостатньо 

дослідженою залишається проблема оцінки 
ефективності об’єднання підприємств в інтегровані 
структури, а саме визначення синергетичного 
ефекту від виробничої інтеграції.  

Метою даної статті є дослідження синергетичних 
ефектів виробничої інтеграції підприємств. 

МАТЕРІЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Виробнича інтеграція передбачає формування 
складної глобальної системи, що заснована на 
міжнародному поділі виробничого процесу на базі 
контрактних, підрядних на інших видів відносин 
між господарюючими суб’єктами різних країн [1, 
с. 153; 12, с. 33; 13, с. 167]. Одним з основних 
мотивів створення інтегрованих формувань, що 
спонукає підприємства до організованої взаємодії, є 
синергетичний результат інтеграції. 

Синергетичний ефект, який виникає від 
об’єднання зусиль всіх підприємств-учасників, 
являє собою перевищення результатів діяльності 
об’єднаних у систему елементів над сумою 
результатів роботи даних елементів, що діють 
окремо [9, с. 32]. 

Досягнення такого ефекту є можливим за 
рахунок: економії на масштабах діяльності, 
комбінування взаємодоповнюючих ресурсів, 
фінансової економії за рахунок трансакційних 
витрат, нарощування конкурентних переваг, 
трансферту інформації, технологій, знань, досвіду 
тощо. 

Складність оцінки синергетичного ефекту 
виробничої інтеграції привертає увагу все більшої 
кількості науковців, оскільки єдиної методики 
вимірювання даного показника не існує. 
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Пояснюється це тим, що при оцінці стратегічних 
вигід та витрат необхідно враховувати поточне 
положення та ймовірні майбутні зміни в галузях. 

Різноманітні види економії в галузях, що 
отримують за рахунок виробничої інтеграції на 

початкових етапах, згодом можуть значно 
збільшитись в силу еволюційних змін. 

Зважаючи на це, сьогодні серед науковців 
сформовано декілька концептуальних підходів до 
визначення синергетичного ефекту виробничої 
інтеграції (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Концептуальні підходи до визначення синергетичного ефекту виробничої інтеграції 
Підхід Сутність 

Підхід, заснований на 
трансакційних витратах 

Концентрує увагу на можливостях різних форм економії, упорядкованістю ринкової 
поведінки окремих підприємств на основі укладання довгострокових угод, що регулюють 
спільну діяльність 

Підхід, заснований на 
врахуванні конкурентних 
переваг 

Передбачає, що інтеграційні рішення повинні бути націлені на досягнення довгострокових 
конкурентних переваг підприємств 

Підхід, заснований на 
врахуванні потенціалу 
взаємовигод 

Акцентує увагу на потенціалі взаємовигідних довгострокових ділових відносин. Ознаки 
ефективної інтеграції в даному випадку: розвиток системи взаємних зв’язків та відносин 
всередині групи; інтенсивний обмін фінансовими, кадровими, інформаційними ресурсами; 
стійкість фінансового стану підприємства 

Підхід, заснований на теорії 
фінансового менеджменту 

Головна увага приділена синергетичному ефекту, наявності операційної економії на основі 
усунення дублювання управлінських функцій та їх централізації, а також іншими вигодами, 
що пов’язані із ростом масштабів виробництва, диверсифікацією, обміном фінансовими 
ресурсами 

Підхід, заснований на 
врахуванні специфіки 
взаємодії органів управління 

Акцентує увагу на специфіці взаємодії акціонерів та керуючих. Головна мета – привести у 
відповідність дії керуючих інтегрованим формуванням та власників 

Підхід, заснований на 
врахуванні «феномену 
головних банків» 

Передбачає, що ефект інтеграції обумовлений тісним зв’язком із банківськими 
структурами. Це дозволяє підприємствам-учасникам краще орієнтуватися на фінансовому 
ринку, більш точно прогнозувати фінансові потоки та оптимізувати фінансово-економічну 
політику 

Джерело: складено автором на основі [2, с. 85; 3, с. 217; 4, с. 36–37] 
 

 
Кожен із наведених підходів враховує в 

основному лише одну із сторін виробничої 
інтеграції, акцентує увагу на окремих процесах. Але 
процеси інтеграції багатогранні та проявляються по-
різному, що необхідно враховувати при визначенні 
синергетичного ефекту. 

При вирішенні складної задачі, пов’язаної із 
прийняттям управлінських рішень та 
прогнозуванням можливих результатів та ефектів, 
необхідно враховувати велику кількість внутрішніх 
та зовнішніх факторів, які в свою чергу діляться на 
фактори контрольованої та неконтрольованої дії. Це 
дозволяє оцінити можливість досягнення мети 
виробничої інтеграції та попередньо оцінити її 
доцільність на початкових етапах. 

Найбільш повно, на нашу думку, процес оцінки 
доцільності виробничої інтеграції наведений у 
моделі відомого економіста Іванова А. Є. «мета – 
критерії – альтернативи», яка на верхньому рівні 
містить мету – розвиток підприємства, підвищення 
рівня його конкурентоспроможності як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках, 
нарощування виробничого потенціалу [4, с. 78–82]. 

На нижчих рівнях містяться фактори, що 
забезпечують реалізацію мети, а саме: фактори 
операційного (рівень витрат на одиницю продукції, 
транзакційні витрати), фінансового (вартість 
залученого капіталу, ставки оподаткування) та 
інвестиційного впливу (ставки дисконтування, 
можливість використання обладнання підприємства-
потенційного учасника об’єднання тощо). 

Дана модель враховує значну кількість 
ендогенних та екзогенних факторів виробничої 
інтеграції, які після їх ґрунтовної оцінки стають 
базою для прийняття того чи іншого рішення (в 
даному випадку рішення щодо виробничої 
інтеграції, довгострокової контрактації чи 
збереження існуючих позицій). 

Після розрахунку пріоритетів кожного 
показника, що відображає вплив операційних, 
фінансових та інвестиційних факторів, стає 
можливим виявлення ключових параметрів системи, 
тобто показників, що при мінімальному ступені 
впливу на них при вході відгукуються 
непропорційно сильним ефектом на виході [4, c. 80; 
9, с. 35–37].  

Виділення на другому рівні трьох видів факторів 
пов’язано з тим, що діяльність підприємств 
традиційно поділяють на операційну, фінансову та 
інвестиційну. На цей основі велика кількість 
науковців виділяє три напрями досягнення 
синергетичних ефектів виробничої інтеграції: 
операційна, фінансова та інвестиційна синергія [5, 
с. 326; 11]. 

Однак прояв синергетичних ефектів є дуже 
різноманітним і описати їх за допомогою лише 
наведеної класифікації не можливо. 

Тому нами було узагальнено та згруповано 
ключові класифікаційні ознаки синергетичних 
ефектів (рис. 1) [6; 7, с. 12; 9, с. 37]. 
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Рисунок 1 – Класифікація синергетичних ефектів від виробничої інтеграції  
(систематизовано автором на основі [6; 7, с. 12; 9, с. 37]) 

 
 

З метою кращого розуміння синергетичних 
ефектів нами було проаналізовано, згруповано та 
систематизовано найбільш очікувані в результаті 

виробничої інтеграції ефекти, які були розподілені 
згідно з наведеною вище класифікацією (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Очікувані в результаті виробничої інтеграції синергетичні ефекти 

Прояв ефекту Причина прояву Тип синергії 
1 2 3 

Скорочення витрат в розрахунку 
на одиницю продукції, що 
випускається 

Обсяг постійних витрат підприємства відносно стабільний та при збільшенні обсягів 
виробництва постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції, що випускається, 
скорочується 

Операційна, 
субаддитивна, 
універсальна 

Скорочення виробничих витрат за 
рахунок більш ефективного 
завантаження обладнання 

При окремому існуванні підприємств в одному з них може спостерігатися 
недовиробництво через дефіцит замовлень, а в іншої – перевиробництво через 
нестачу потужностей. В результаті виробничої інтеграції може з’явитися можливість 
завантаження обладнання, що простоювало або виконувати замовлення підприємства, 
що не мало змогу їх реалізувати 

Операційна, 
субаддитивна, 
універсальна 

Скорочення трансакційних витрат 

При взаємодії із зовнішнім середовищем підприємство неминуче буде здійснювати 
витрати, пов’язані з пошуком постачальників, споживачів та інформації, укладанням 
угод тощо, тобто так звані трансакційні витрати. При об’єднанні покупця та 
постачальника трансакційні витрати на взаємодію між елементами новоствореної 
структури повинні скоротитися 

Операційна, 
субаддитивна, 
універсальна 

Скорочення витрат на персонал за 
рахунок усунення функцій 
адміністративно-управлінського 
персоналу, що дублюється та 
скороченням його штату 

Інтегрована структура може ліквідувати частину підрозділів, що займаються 
маркетингом, фінансами, обліком, стратегічним управлінням і передати їх функції 
відповідним підрозділам у новоствореній структурі 

Операційна, 
субаддитивна, 
універсальна 

Збільшення обсягів продаж за 
рахунок більш якісного 
менеджменту 

Досягається при використанні в інтегрованій структурі найбільш ефективних 
маркетингових технологій, систем контролю якості тощо. Це можуть бути системи, 
які раніше використовувались в окремих підприємствах, але оптимізовані і доведені 
до досконалості 

Операційна, 
супераддитивна, 

універсальна 

Мінімізація оподаткування 

Синергетичний ефект від мінімізації оподаткування складається з ефектів від 
оптимізації прямих та непрямих податків. Використання всередині інтегрованої 
структури механізму трансфертного ціноутворення дозволяє перенести тягар 
оподаткування з напівфабрикатів на кінцевий продукт 

Фінансова, 
субаддитивна, 
універсальна / 

специфічна 

Скорочення витрат на постачання 
шляхом впливу на постачальника 

Велика інтегрована структура може здійснювати вплив на постачальників та 
споживачів, домагаючись знижок та відстрочок платежу. Досягнути це можливо 
шляхом отримання додаткових знижок за умов збільшення обсягів закупівель, а 
також шляхом проведення тендерів 

Фінансова, 
субаддитивна, 
універсальна 

Зниження вартості позикового 
капіталу на ринках капіталу 

У випадку якщо між грошовими потоками підприємств, що об’єднуються не існує 
абсолютної кореляції, грошовий потік інтегрованої структури буде більш стабільним, 
ніж грошові потоки окремих підприємств 

Фінансова, 
субаддитивна, 
універсальна 

Отримання державної підтримки Велика інтегрована структура створює велику кількість робочих місць, тому держава 
в силу соціально-економічних причин зацікавлена в стабільності її роботи. Підтримка 
може мати вигляд прямих дотацій, державних замовлень та реструктуризації 
податкових платежів 

Фінансова, 
супераддитивна, 

універсальна 

С
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ер
ге

ти
чн

і е
ф
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ти

 
За періодом прояву 

За напрямом дії 

По відношенню до 
руху ресурсів 

За специфікою дії 

Початкові 
Одержується у короткостроковому періоді 
безпосередньо за рахунок інтеграції 

Скриті 
Одержується у довгостроковому періоді при реалізації 
відповідного управлінського впливу на інтегроване 
формування 

Універсальні 

Специфічні 

Унікальні 

Доступні для будь-якої раціональної компанії, що володіє 
компетентним менеджментом та необхідними ресурсами 
(наприклад, ефект масштабу) 
Доступні лише деяким підприємствам, зазвичай діють в тій 
самій галузі що і підприємство з яким інтегрується 
(наприклад, розширення ринку) 
Ефекти, що досягаються лише при конкретних видах 
інтеграції, їх важко систематизувати 

Супераддитивні 

Субаддитивні Ефект проявляється у зниженні сукупних затрат підприємств-
учасників при збереженні обсягів продаж 

Ефект проявляється у збільшенні прибутків за рахунок 
збільшення обсягів продаж 

Операційні 

Фінансові 
Інвестиційні 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 
Зростання вартості акцій 
інтегрованої структури порівняно 
із сумою вартостей активів 
окремих підприємств 

Цей вид синергізму виникає через очікування ринку відносно реалізації 
інтегрованої структури інших видів синергетичних ефектів. Характерний лише 
для тих підприємств, акції яких розміщені на фондовому ринку 

Фінансова, 
супераддитивна, 

специфічна 

Зниження потреби в інвестиціях 
за рахунок використання 
спільного обладнання 

Одне й те саме обладнання може використовуватися в технологічних процесах 
декількох підприємств, що входять до інтегрованої структури 

Інвестиційна, 
субаддитивна, 

специфічна 
Використання результатів 
НДДКР всією інтегрованою 
структурою 

При виробничій інтеграції з’являється можливість використовувати існуючі 
НДДКР в інтегрованій структурі. Крім того відділи, що зайняті розробками, 
можуть бути об’єднані в єдиний науково-дослідний центр 

Інвестиційна, 
субаддитивна, 

специфічна 
Придбання необхідних ресурсів 
за ціною нижчою  можливого їх 
створення 

Інвестиції в придбання діючого підприємства можуть виявитися меншими, ніж 
вартість будівництва нових будівель, споруд та обладнання. Така ситуація може 
відбутися коли ринкова вартість одного з підприємств, що інтегрується є меншою 
за вартість її майна 

Інвестиційна, 
субаддитивна, 

специфічна 

Вихід на нові ринки з 
мінімальними інвестиціями за 
рахунок використання 
взаємодоповнюючих ресурсів 

Якщо підприємства, що інтегруються, володіють взаємодоповнюючими 
ресурсами, то після об’єднання вони будуть працювати більш ефективно, оскільки 
кожне підприємство отримає те, чого йому не вистачало, при цьому ці ресурси 
дешевші за ті, що можна придбати на ринку або створити самостійно 

Інвестиційна, 
субаддитивна / 
суперадитивна, 

специфічна 
Джерело: складено автором на основі [4, с. 68–71; 6; 7, с. 13–18; 8, с. 217–232] 

 
Як можна побачити з таблиці 2, в результаті 

виробничої інтеграції може виникнути доволі 
велика кількість синергетичних ефектів, які можуть 
мати як економічний так і соціальний характер. 
Однак тут необхідно враховувати, що кожен з цих 
ефектів може мати і зворотну – негативну сторону, 
тобто мати ефект від негативних властивостей 
виробничої інтеграції. 

Оскільки точно розрахувати і спрогнозувати 
синергетичні ефекти від виробничої інтеграції 
доволі складно, науковці на шляху до формалізації 
процесу визначення ефективності інтеграції дійшли 
спільної думки, що загальний висновок може бути 
сформований на основі врахування економічних, 
соціальних та інших властивостей виробничої 
інтеграції [6, 10, 14]. Для розрахунку було 
запропоновано використовувати наступну формулу: 

 
,нісее ЕЕЕЕС                (1) 

 
де Се – синергетичний ефект; 
Ее – ефекти від економічних властивостей; 
Ес – ефекти від соціальних властивостей; 
Еі – ефект від інших властивостей; 
Ен – ефект від негативних властивостей. 

Якщо результат розрахунку за даною формулою 
дає позитивний результат, то виробнича інтеграція є 
ефективною. Якщо величина від’ємна, то 
об’єднання підприємств є неефективним і 
можливим є банкрутство або ліквідація. Чим 
ближчою є сума сукупного ефекту до річної 
виручки інтегрованого формування, тим вона більш 
ефективна та стійка. Всі ці властивості є 
системними і диференційовані на позитивні та 
негативні. Схематично їх вплив можна зобразити 
наступним чином (рис. 2). 

Однак дана формула має загальний вигляд та 
потребує уточнення, особливо такі її складові, як 
ефект від соціальних, негативних та інших 
властивостей. Зважаючи на це, для розрахунку 
синергетичного ефекту виробничої інтеграції варто 
дещо видозмінити формулу, застосувавши метод 
експертних оцінок. Використання методу 

експертних оцінок пояснюється тим, що досить 
складно оцінити ефект від тих чи інших 
властивостей (соціальних, негативних тощо) без 
розрахунку конкретних показників. Тому для того, 
щоб оцінити ефекти, як позитивні, так і негативні, 
кожну зі складових ефекту пропонуємо оцінюватися 
за 10-ти бальною шкалою, де 1 – несуттєвий вплив, 
а 10 – максимальний вплив. Тоді загальна формула 
для розрахунку матиме наступний вигляд: 
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де Се – синергетичний ефект; 
ЕП – ефекти від позитивних властивостей; 
ЕН – ефекти від соціальних властивостей; 
m – кількість показників, що оцінюються 
експертами як позитивні; 
n – кількість показників, що оцінюються експертами 
як негативні. 

Оцінюючи синергетичний ефект від виробничої 
інтеграції, слід визнати його позитивну роль, адже 
навіть в умовах застосування новітніх технологій 
розраховувати на доходи від реалізації продукції 
вузьконаправленого виробництва досить 
ризиковано. 

Об’єднання декількох промислових підприємств 
може і повинно стати перехідною до більш складних 
форм виробничої інтеграції. Створення та 
функціонування інтегрованих формувань в розрізі 
виробничої інтеграції сприяє підвищенню рівня 
зайнятості населення; забезпечує модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази підприємств-
учасників; привносить нову виробничу культуру, 
яка орієнтована на великі масштаби виробництва, 
що позитивно впливає на економічну складову 
діяльності промислових підприємств через процеси 
модернізації та диверсифікації. Завдяки існуванню 
позитивних синергетичних ефектів виробнича 
інтеграція стає потужним фактором розвитку 
галузей промисловості України, який концентрує в 
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собі реальний потенціал зростання. Негативні 
ефекти також слід враховувати і долати їх по мірі 
загострення конкурентної боротьби шляхом пошуку 
нових форм співробітництва, що орієнтовані на 
інноваційність та прогресивність. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, виробнича 
інтеграція, яка являє собою процес зближення та 
об’єднання промислових підприємств з метою 

формування послідовного технологічного ланцюга 
створення вартості, має наслідком виникнення 
великої кількості синергетичних ефектів. Їх поява 
обумовлена системними властивостями 
інтегрованих структур та відображає якість роботи 
таких систем в цілому.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема сукупного синергетичного ефекту від виробничої інтеграції 
 

Однак оцінити синергетичні ефекти від 
виробничої інтеграції досить складно, оскільки їх 
прояв та результат не може бути чітко 
спрогнозованим та визначеним. Саме тому 
важливою є попередня оцінка доцільності 
виробничої інтеграції, яка враховує велику 
кількість факторів операційного, фінансового, 
інвестиційного та соціального характеру. Ці 
фактори в кінцевому випадку стають ключовими 
критеріями для прийняття рішення щодо 
доцільності виробничої інтеграції та в подальшому 
можуть слугувати параметрами в системі оцінки 
конкретного типу синергії. 
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SYNERGETIC EFFECTS OF THE ENTERPRISES PRODUCTION INTEGRATION  
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Purpose. To research into potential synergies which can arise from the integration of production enterprises, 

understanding the positive and negative effects of such integration. Methodology. General scientific research methods 
have been applied: historical and logical methods, scientific analysis; induction and deduction; methods of analysis and 
structural synthesis. We also applied methods of comparison and classification to categorize the potential synergistic 
effects of production integration. Results. The principle of synergistic effects that arise as a result of production 
integration was studied in article. Based on comparative analysis the main conceptual approaches to their definition 
were shown. The key approaches to the classification of types of synergy were analyzed and systematized. A decision-
making model on expediency of production integration was considered in order to identify and evaluate the expected 
effects. It was proved that production integration implies there is an emergence of positive synergies of both an 
economic and social nature. Originality. We first conducted a comprehensive research of synergistic effects of 
production integration. New approaches to their systematization and classification have been proposed. It was analyzed, 
structured and modified the formula for calculating of total synergies from such integration. Practical value. 
Modification of the formula for calculating of total synergies from the production integration based on method of expert 
assessments allows calculating indicators such as the impact of social and negative properties that are difficult to 
quantifiable. References 14, tables 2, figures 2. 

Key words: industrial integration, the formation of integrated, synergistic effect, the type of synergy, evaluation of 
synergistic effects. 
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