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Анотація
В статті обґрунтовано, що завдяки інтеграції діяльності підприємств виникає низка
позитивних ефектів, серед яких є синергетичний. Використовуючи системносинергетичний підхід в якості наукового підґрунтя, сформоване уявлення про найбільш
ефективні моделі інтеграції підприємств і підвищення їх ефективності діяльності.
Наведено найбільш вагомі складові, які забезпечують появу синергетичного ефекту, а
саме: інноваційна, фінансова, маркетингова, інформаційна, стратегічна, екологічна.
Доведено, що основними показниками ефективності інтеграції підприємств можуть
виступати зменшення трансакційних витрат; скорочення витрат на капітал;
зростання фактичної вартість підприємства; синергетичний ефект. Запропоновано
методику розрахунку відповідних показників, а також підхід до визначення
прогнозованого синергетичного ефекту на підприємствах, які знаходяться в
інтегрованій системі.
Визначено, що прояв синергетичного ефекту можна побачити у результатах діяльності
підприємств інтегрованої системи, який досягається, головним чином, за рахунок ефекту
масштабу, що виникає в результаті охоплення великої кількості операцій і ґрунтується
на зниженні сукупних витрат при збільшенні обсягів операційної діяльності і на
повнішому використанні потужностей. Встановлено, що інтегровані структури
отримують переваги в порівнянні з іншими підприємствами в менеджменті, що
проявляється у збуті й інвестуванні.
Ключові слова: системно-синергетичний підхід, інтеграційні форми, підприємства
зв’язку та інформатизації, інтеграція, ефективність.
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Abstract
The article substantiates that due to the integration of the activities of enterprises, a number of
positive effects arise, among them the synergistic one. Using the system-synergetic approach as a
scientific base, an idea on the most effective models for integrating enterprises and increasing
their operational efficiency was formed. The most significant components that cause a synergistic
effect, namely: innovative, financial, marketing, informational, strategic, environmental, – are
given.
It is proved that the main indicators of the efficiency of enterprise integration can be: a reduction
in transaction costs; capital cost reduction; increase in the actual value of the enterprise;
synergistic effect. A method for calculating the relevant indicators is suggested, as well as an
approach to determining the predicted synergistic effect on enterprises belonged to integrated
system.
It was determined that the manifestation of a synergistic effect can be concluded based on the
enterprises performance indicators of the integrated system. It is achieved mainly due to the scale
effect, occurs as a result of covering a large number of operations and is based on lowering total
costs while increasing the volume of operating activities and utilizing the capacities more fully. It
has been established that integrated structures have advantages related to management,
marketing and investment over other enterprises.
Keywords: system-synergetic approach, integration forms, communication and information
enterprises, integration, efficiency.
JEL classification: L 22
Вступ
Сучаснии стан підприємництва України характеризується скороченням обсягів
виробництва товарів і послуг маиже по всіх сферах діяльності, низьким рівнем
конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках, проблемами із пошуком
джерел фінансування, зниженням обсягів експортних операціи і залежністю від
політичної кон’юнктури. Більшість підприємств знаходяться в складних суспільнополітичних і фінансово-економічних умовах. Дестабілізація соціально-економічних
процесів у державі безпосередньо відбилася на векторі розвитку підприємств, тому вони
прагнуть до інтеграції задля спільної взаємодії з метою збереження та розвитку власних
потужностеи і ринкових позиціи. Інтеграція як економічне явище надає змогу сумісно
використовувати наявні потужності, фінансові ресурси, інтелектуальнии потенціал,
клієнтську базу тощо. У підсумку це надає змогу підвищити власну результативність
діяльності и отримати нові економічні результати від діяльності інтегрованої
структури. Не винятком є і підприємства сфери зв’язку и інформатизації, де, поряд із
активізацією розвитку операторів, що налають доступ до мережі Інтернет,
спостерігається скорочення обсягів споживання послуг поштового зв’язку, фіксованої
телефонії и навіть мобільного зв’язку, оскільки споживачів віддають перевагу сервісам
Інтернет. Тому підприємства сфери зв’язку та інформатизації також прагнуть до
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інтеграції як між собою, так і з підприємствами інших сфер діяльності – із банківськими
структурами для надання фінансових послуг, із органами державної влади для надання
послуг державного управління тощо.
Вищеописані процеси призводять до появи нової науково-прикладної задачі
оцінки ефективності діяльності інтегрованої структури.
Питання оцінки ефективності діяльності підприємств різних за рівнем розвитку
економічних систем розглянуто у багатьох працях вітчизняних і закордонних науковців.
Так, в економічніи науковіи періодиці и наукових працях зустрічається низка визначень
поняття «ефективність» і методів її розрахунку. Зокрема, можна згрупувати поняття
ефективності як результуючии показник, чи як співвідношення результату до
витрат [1-5].
Серед чисельних робіт, присвячених дослідженню питань соціально-економічної
ефективності діяльності підприємств сфери зв’язку й інформатизації, можна відзначити
праці О. А. Князєвої, І. В. Новикової, В. М. Орлова, Л. О. Стрій, І. В. Яцкевич та ін. [6-9].
Втім, на дании момент, багато економістів приходять до висновку про те, що
сучаснии інструментаріи, якии дозволяє управляти процесом раціонального
господарювання, базується на синергетичніи теорії управління. При цьому питання
оцінки ефективності діяльності інтегрованих підприємств, а також визначення
синергетичного ефекту, в наукових працях маиже не досліджено.
Мета статті
Метою роботи є застосування системно-синергетичного підходу для оцінки
ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку и інформатизації.
Виклад основного матеріалу дослідження
Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств не можуть бути
вирішені в рамках класичної ефективності, яка орієнтується на «адаптацію до
зовнішнього середовища» і наздоганяючии тип розвитку. Синергетичнии підхід, якии
представляє собою цілу науку про самоорганізацію управління и управління
самоорганізацією, орієнтує на прискорении розвиток, прорив за допомогою формування
в інтегрованих підприємствах синергетичних ефектів при створенні нових товарів,
нових ринків, нового економічного середовища [10-11], що являє собою прискореновипереджальнии розвиток.
У попередніх працях авторів наведено теоретичнии базис і методичні засади
процесів інтеграції підприємств сфери зв’язку и інформатизації [12-13]. Зокрема.
Доведено, що завдяки інтеграції досягається синергетичнии ефект. Синергетичнии
характер функціонування інтегрованого підприємства як складної системи
виявляється, перш за все, в тому, що воно об’єднує в цілісну систему сфери людської
діяльності, створюючи неіснуючии раніше системнии ефект сталого розвитку. Замість
моделі нестіикого розвитку, заснованої на домінуванні економічної ефективності,
модель сталого розвитку підприємства орієнтується у своїи системніи єдності и
синергетичних за своєю природою принципах на реалізацію, яка призводить до
синергетичного ефекту.
При дослідженні проблем забезпечення стіикості підприємство необхідно
розглядати з позиціи системно-синергетичного підходу, якии представляє собою
сучаснии міждисциплінарнии інструментаріи дослідження складних динамічних
систем. З зазначених позиціи підприємство являє собою складну відкриту систему, яка
володіє властивістю внутрішньої цілісності и постіиного обміну із зовнішнім
середовищем. Це означає, що зміна однієї змінної такої системи викликає адекватні
зміни в інших змінних. З урахуванням цього, властивість стіикості більшою мірою
пов’язана зі здатністю системи до адаптивних змін, ніж зі здатністю до відновлення
колишніх параметрів функціонування.
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До наибільш вагомих складових, які забезпечують появу синергетичного ефекту,
доцільно віднести:
1. Інноваціина складова. Основою для успішної реалізації даної складової служить
критеріи необхідності інтенсифікації економічних процесів: для ліквідації негативних
факторів розвитку інтегрованих підприємств слід здіиснити ряд кроків щодо сприяння
підвищенню рівня інноваціиної активності в цілях забезпечення зростання рівня
конкурентоспроможності товарів і послуг на основі освоєння науково-технічних
досягнень и оновлення технологіи, що є синергетичним ефектом від реалізації технікотехнологічного потенціалу підприємства. Загальним напрямком реалізації інноваціиної
складової є сприяння розвитку нових технологіи підприємства, формування сучасних
інформаціиних систем з метою їх подальшого використання.
Заміна неефективних технологіи інноваціиними забезпечить підвищення
ефективності функціонування інтегрованих підприємств; орієнтація на всебічну
підтримку базисних і новітніх технологіи; поєднання державного регулювання
інноваціиної діяльності з ефективним функціонуванням конкурентного ринкового
інноваціиного механізму; розвиток міжрегіонального и міжнародного трансфертів
технологіи, міжнародної інвестиціиної співпраці; захист інтересів національного
інноваціиного підприємництва.
2. Фінансова складова передбачає, що запорукою стабільності і основою
становлення інтегрованих підприємств служать інвестиції. Роль інвестиціи у розвитку
підприємства полягає в цілеспрямованіи зміні внутрішнього середовища з урахуванням
маибутньої зміни зовнішнього середовища з одночасним забезпеченням підприємства
комплексною програмою, яка є системою поточного і довгострокового фінансування.
Основною метою інвестиціи на підприємстві є забезпечення иого рентабельної
діяльності за рахунок підвищення иого стабільного фінансового стану шляхом
поліпшення структури активів, а також стабільності розвитку підприємства и
соціального розвитку в умовах динамічного розвитку зовнішнього середовища, що
являє собою синергетичнии ефект від реалізації потенціалу підприємства. Іншим
завданням інвестиціи є стабільне перевищення доходів над витратами шляхом
ефективного їх використання, що сприяє безперебіиному процесу надання и реалізації
послуг. Також завданням інвестиціи є рівновага збалансування стану економічних
ресурсів, які забезпечують стабільну прибутковість і нормальні умови для розширеного
відтворення в довгостроковіи перспективі з урахуванням наиважливіших зовнішніх і
внутрішніх факторів.
3. Маркетингова складова. Кризові явища в підприємництві вимагають
застосування ефективних стратегіи, методів просування продукції, оскільки важливо не
тільки провести її, але і успішно реалізувати. Особливістю сучасної маркетингової
системи є перехід від принципів вільного ринку до зв’язків на умовах контрактації і
формування альянсів. Інтеграціині процеси визначаються прагненням підприємств
посилити контроль за кількістю і якістю надання послуг. Задоволення вимог споживачів
сприяє розвитку інформаціиних систем, структурним зрушенням у технології
виробництва, а також організаціиним змінам в структурі науково-технічного ланцюга.
Інформаціині технології забезпечують безпосередніи контакт між учасниками ринкових
відносин [13].
4. Інформаціина складова. Швидкі зміни в економіці України ще більше
актуалізували роль своєчасного інформаціиного забезпечення підприємства,
ефективність обміну інформацією між керівництвом і працівниками. Інформаціині
технології і бази даних сучасних підприємств не можуть забезпечити конкурентні
переваги на довгостроковии період. Конкурентних переваг можна досягти, тільки
трансформувавши інформацію в знання з метою подальшого їх використання для
прииняття ефективних управлінських рішень. Сучасна інформаціина складова
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будується на принципах управління підприємствами дистанціино за рахунок
програмного забезпечення, що зменшить витрати на управління.
5. Стратегічну складову економічного потенціалу підприємства слід розглядати
як взаємопов’язану сукупність ресурсів, які знаходяться в иого розпорядженні і мають
вирішальне значення для досягнення стратегічних цілеи, оцінки можливих меж
функціонування в маибутньому, виходячи з передбачуваних умов зовнішнього
середовища. Сферою иого застосування є оцінка перспективних можливостеи
підприємства щодо зростання ефективності функціонування и зміцнення конкурентоспроможності на ринку.
6. Екологічна складова підприємства являє собою оцінку внутрішньої екологічної
діяльності підприємства і може служити в якості повноцінної характеристики сильних і
слабких сторін екологічного функціонування підприємства. Це оцінка можливостеи
підприємства здіиснювати господарську діяльність за умови збереження екосистеми.
Використання саме екологічного потенціалу є вагомим резервом підвищення
конкурентоспроможності, ефективної діяльності підприємства и концепцією
утримання лідируючих позиціи на ринку. Крім цього, важливим при використанні
даного потенціалу підприємства є забезпечення міжнародних стандартів екологізації.
Основними показниками ефективності інтеграції підприємств можуть виступати:
зменшення трансакціиних витрат, скорочення витрат на капітал, зростання фактичної
вартості підприємства и безпосередньо синергетичнии ефект. Розглянемо наведені
показники докладно.
Зменшення трансакціиних витрат. Одним із завдань кожного з підприємств
інтегрованої структури є зменшення трансакціиних витрат, тобто витрат узгодження.
Мінімізація трансакціиних витрат зумовлює підвищення конкурентоспроможності
ринкової структури інтегрованого підприємства і, отже, у більшості випадків,
спричинює зростання ефективності функціонування. Ця залежність має і зворотнии
зв’язок. Неефективна діяльність підприємств або наявність будь-яких бар’єрів на шляху
конкуренції підприємств веде до протилежного результату.
Так розрахувати ефективність інтеграціиної системи у вигляді зменшення
трансакціиних витрат можна за формулою (1), при цьому 𝑇𝐸с → 𝑚𝑖𝑛:
𝑛

𝑇𝐸с = ∑ ∆ТВ𝑖 ∙ КД

(1)

𝑖=1

де ∑ni=1 ∆ТВi – сума абсолютних змін трансакціиних витрат у складі адміністративних
витрат, витрат на збут, інших операціиних витрат тощо;
𝑖 – вид трансакціиних витрат;
𝑛 – кількість видів трансакціиних витрат;
КД – коефіцієнт зміни прибутку послуг:
∑𝑛𝑖=1 ∆Д𝑖
(2)
КД =
Д
де ∑ni=1 ∆Дi – сума абсолютних змін по видах доходу підприємства;
Д – загальна сума доходів підприємства;
𝑖 – кількість видів доходів підприємства.
Тобто оптимізація організаціиної структури, системи обліку та розрахунків,
маркетингової стратегії, кластерізація и конвергенція між підприємствами інтегрованої
системи дозволяють ефективно управляти трансакціиними витратами, що забезпечує
додаткові конкурентні переваги.
Скорочення витрат на капітал. Ефект досягається за допомогою зниження витрат
на капітал. При об’єднанні активів вартість позикового капіталу знижується внаслідок
збільшення активів, здешевлення кредитних джерел, вартість власного капіталу
знижується внаслідок зміни вимог учасників об’єднання до прибутковості капіталу.
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = ВВК ∙ ЧВК + ВПК ∙ ЧПК
(3)
де ВВК – Вартість власного капіталу;
ЧВК – Частка власного капіталу;
ВПК – Вартість позикового капіталу;
ЧПК – Частка позикового капіталу.
Ез = Еддп + Етс
(4)
де Еддп – економія дисконтованого грошового потоку:
Д ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶1 − Д1 ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶2
(5)
Еддп = 2
𝑊𝐴𝐶𝐶1 ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶2
де Д1 – грошовии потік для вартості капіталу 𝑊𝐴𝐶𝐶1;
WACC1 – початкова вартість капіталу;
Д2 – грошовии потік для вартості капіталу 𝑊𝐴𝐶𝐶2;
𝑊𝐴𝐶𝐶2 – вартість капіталу при зміні вимог акціонерів до прибутковості капіталу,
при зміні вартості кредитних ресурсів;
Етс – економія термінальної вартості:
Д2 𝑊𝐴𝐶𝐶1 − 𝑡 − Д1 𝑊𝐴𝐶𝐶2 − 𝑡
1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶1
1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶2
Етс=
(6)
𝑊𝐴𝐶𝐶1 − 𝑡 ∙ 𝑊𝐴𝐶𝐶2 − 𝑡
1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶1 1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶2
Облік часу при розрахунку економії відбувається за допомогою застосування
дисконтування. Економія від скорочення витрат і збільшення доходів дисконтується із
застосуванням в якості ставки дисконтування WACC інтегрованої структури.
Зростання фактичної вартості підприємства. Оцінка вартості підприємства і иого
маина належить до наискладніших питань. Оцінка підприємства здіиснюється, як
правило, на базі ринкової вартості – имовірної суми грошеи, за яку можливі купівляпродаж об’єкта оцінки на ринку. Визначення вартості підприємства призначено для
оцінки ефективності иого діяльності, встановлення доходів, перспектив зростання и
аналізу ринку. Оцінка вартості підприємства визначає ринкову вартість підприємства з
належними підприємству активами, зобов’язаннями і правами. Тому при встановленні
вартості враховуються не тільки витрати на створення підприємства, а и фактори, які
впливають на формування иого маибутніх доходів.
Так, до зовнішніх факторів, які впливають на вартість підприємства, відносяться
економічні, екологічні, фондові, політичні, соціальні, нормативні тощо. До внутрішніх
факторів відносять фінансові, інвестиціині, маркетингові, операціині, матеріальні,
нематеріальні, науково-технічні, ризикові, виробничі, інформаціині тощо.
Тому, на думку автора, обчислення прогнозованої вартості підприємства, яке
входить до складу інтегрованої системи, необхідно здіиснювати за формулою:
Д
А
І
1
ВПП = ФВП ∙ [(1 + 𝑡+1 ) ∙ (1 + 𝑡+1) ∙ (1 + 𝑡+1 )] ∙
(7)
(1 + 𝑅)𝑛
А𝑡
Д𝑡
І𝑡
де ФВП – діисна вартість підприємства;
А – вартість активів підприємства;
Д – рівень доходності підприємства з урахуванням маибутніх иого доходів;
І – розмір інвестиціи;
t + 1– прогнозовании період;
t – поточнии період;
𝑅 – розмір ставки дисконтування;
n – кількість врахованих періодів.
Вартість підприємства наиточніше відображає успішність роботи иого на ринку.
До основних факторів, які характеризують ринкову вартість підприємства, відносять:
діиснии і маибутніи прибуток, час отримання доходів, витрати на створення подібного
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підприємства, співвідношення попиту и пропозиції на аналогічні об’єкти, ризик
отримання доходів, ліквідність активів тощо. Також велике значення при оцінці
відіграють нематеріальні активи підприємства (фірмове наименування, імідж,
унікальність, бренд, торговельні знаки, патенти, технології та ін.).
Синергетичнии ефект. В умовах, коли посилюються процеси інтеграції і
формуються інтегровані підприємства в рамках ланцюга створення вартості, особливо
важливим є вирішення проблеми розробки стратегії, механізмів та методики інтеграції.
Оскільки створення стратегії інтеграції в групі підприємств, об’єднаних ланцюгом
створення вартості, і створює синергетичнии ефект. Під синергією в даному випадку
розуміється – додаткова премія, отримана внаслідок впорядкованості системи. Природа
синергії виражається в зменшенні невизначеності діяльності. При цьому синергія и
упорядкованість системи знаходяться в прямо пропорціиніи залежності: упорядкованість тим більше, чим менше невизначеність у поведінці учасників системи. Невизначеність у поведінці учасників системи зменшується із зменшенням числа учасників системи.
Число учасників системи зменшується за допомогою інтеграції учасників.
Ефективність в першу чергу буде проявлятися завдяки впорядкованості системи:
побудови єдиних бізнес-процесів підприємств, які інтегруються, застосування єдиних
інформаціиних систем. В силу того, що комунікації між підприємствами стають тісніше,
вирішення питань в процесі діяльності підприємств відбувається швидше і якісніше.
Підприємства об’єднуються загальними цілями та стратегією.
Це приводить в дію такі фактори синергії:
1. Зниження витрат взаємодії.
2. Збільшення ефективності використання активів.
Факторами, які безпосередньо впливають на загальний розмір синергетичного
ефекту, є складові ресурсного комплексу – маркетинг, організаційна структура, захист
інформаційних ресурсів і нематеріальних активів, конвергенція і кластерізація (рис. 1).
Маркетинг

Макросередовище

Синергетичнии
ефект

Організаціина
структура

Конвергенція,
кластеризація

Фактори

Захист інформаціиних
ресурсів та
нематеріальних активів

Рис. 1. Загальна схема виникнення синергетичного ефекту в інтегрованій системі
За даними рис. 1 можна стверджувати, що синергетичний ефект в інтегрованій
системі виявляється лише при використанні всіх складових ресурсного комплексу
механізму інтеграції. Застосування складових ресурсного комплексу механізму
інтеграції може збільшувати дохід, зменшувати або не змінювати його, тобто
результати можуть бути позитивними або негативними. Для розрахунку
синергетичного ефекту існує два методи: статистичний метод, який базується на основі
статистичних даних; експертний метод, коли фахівці використовують ситуаційний
аналіз взаємного впливу інструментів маркетингових комунікацій.
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За статистичними даними прогнозований синергетичний ефект на
підприємствах, що знаходяться в інтегрованій системі, (Se) можна розрахувати за
формулою:
𝑛

𝑆𝑒 = ∑ 𝐸𝑖 ∙ 𝐼𝑖1 ∙ 𝐼𝑖2 ± ∆𝐸

(8)

𝑖=1

де Ei – ефект від застосування і-ої складової ресурсного комплексу;
Ii1 – індекс прибутку;
𝐼𝑖2 – індекс зміни частки ринку;
∆E – додатковии ефект від накладання дії складових ресурсного комплексу.
Експертнии метод передбачає визначення експертами головних складових і їх
елементів, які впливають на результати діяльності підприємства, на основі яких
виконується ситуаціинии аналіз взаємного впливу складових ресурсного комплексу
один на одного, тобто визначається на скільки дія одного посилює чи понижує дію
іншого.
Взаємодію складових ресурсного комплексу можна розрахувати за формулою (9):
𝑚

𝑅𝑖𝑗 = ∏ 𝑅𝑙𝑗

(9)

𝑗=1

де m – кількість елементів, що впливають на дію i-ої складової ресурсного
комплексу;
l – показник ступеня, якии набуває значення +1 або –1 залежно від напряму дії jгo елементу на i-и, відповідно, посилює чи зменшує;
𝑅𝑗 – коефіцієнт, якии характеризує взаємнии вплив j-х елементів можна
встановлювати: на основі статистичних даних, експертним шляхом або
розраховувати за допомогою формули (10):
𝑃
𝑅𝑗 = 𝑚𝑎𝑥
(10)
𝑃𝑚𝑖𝑛
де 𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальне значення елементу;
𝑃𝑚𝑖𝑛– мінімальне значення елементу.
Взаємодію складових ресурсного комплексу пропонується розраховувати за
формулою (11):
∑𝑛 𝑅𝑖𝑗 ∙ 𝑊𝑖
𝑅с = 𝑖=1𝑛
(11)
∑𝑖=1 𝑊𝑖
де, ∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖𝑗 ∙ 𝑊𝑖 – коефіцієнт впливу певної складової ресурсного комплексу;
𝑊𝑖 – вага певного певної складової ресурсного комплексу.
Ці методичні підходи є дуже простими для практичного застосування і можуть
бути використаними для оцінки ефективності впливу складових ресурсного комплексу
з метою відбору більш ефективних компонентів ресурсів підприємств інтегрованої
системи.
Ефект синергії збільшує доходи и посилює грошові потоки, які генеруються під
час інтеграції. Розрахунки синергетичного ефекту показують збільшення доходів. У
формулі (12) наведено розрахунок загального синергетичного ефекту:
𝑛

СЕ = ∑(П(Д)𝑖 + П(В)𝑖 + П(О)𝑖 + П(Я)𝑖 + П(Тр)𝑖 ) −
𝑖=1
𝑛

(12)

− ∑(І(К)О𝑖 + І(Р)О𝑖 + З(К)О𝑖 + З(А)О𝑖 )
𝑖=1

де СЕ – загальнии синергетичнии ефект в певнии період T;
П(Д)𝑖 – обсяги додаткового прибутку учасників від збільшення обсягів діяльності;
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П(В)𝑖 – обсяги додаткового прибутку від підвищення ефективності використання
ресурсів;
П(О)𝑖 – обсяги додаткового прибутку (економії) учасників від скорочення витрат
за рахунок підвищення оперативності процесу інтеграції;
П(Я)𝑖 – обсяги додаткового прибутку (економії) учасників від підвищення якості;
П(Тр)𝑖 – обсяги додаткового прибутку (економії) учасників від скорочення
трансакціиних витрат всередині інтегрованої структури;
І(К)О𝑖 – додаткові інвестиції, пов’язані з інтеграціиним процесом ;
І(Р)О𝑖 – додаткові інвестиції, пов’язані з реконструкцією та розширенням
асортименту виробленої продукції;
З(К)О𝑖 – додаткові поточні витрати, пов’язані з координацією та організацією
діяльності учасників інтеграції;
З(А)О𝑖 – можливі витрати, пов’язані із застосуванням заходів антимонопольного
регулювання;
i – номер періоду, i = 1,….,n;
T– період співпраці суб’єктів господарювання;
n – число періодів, за які з’являються грошові потоки.
Число періодів розраховується за формулою (13):
𝑇
(13)
𝑛=
∆𝑡
де ∆𝑡 – частковии період співпраці суб’єктів господарювання.
При розрахунку синергетичного ефекту для аналізу грошових потоків необхідно
ввести коефіцієнт дисконтування (формула 14).
1
𝑘𝑖 =
(14)
(1 + 𝑟)𝑖
де r – дисконтна ставка.
В загальному вигляді при аналізі зіставлення дисконтної ставки з темпами
інфляції (TI) можливі наступні варіанти: r = TI – приріст грошових коштів не відбувся; r
> TI – приріст грошових коштів; r < TI – збитковість.
Синергетичнии ефект інтегрованих систем, якии складається з великої кількості
підрозділів різних підприємств и які складним чином взаємодіють між собою,
проявляється в об’єднанні різних сфер діяльності інтегрованих підприємств, у
збільшенні ефективності взаємодії і взаємопідтримки різних бізнес-процесів і
стратегічних зон господарювання, оптимізації організаціиної структури, оптимізації
обліку и розрахунків, оновленні техніко-технологічної бази, оптимізації маркетингової
стратегії розвитку, отриманні додаткових інвестиціи, підвищенні фактичної вартості
підприємства і все це веде до отримання додаткового прибутку. Також все це
призводить до формування додаткових організаціино-фінансових конкурентних
переваг.
В інтегрованих структурах синергетичнии ефект досягається, головним чином, за
рахунок ефекту масштабу, якии виникає в результаті охоплення великої кількості
операціи і ґрунтується на зниженні сукупних витрат при збільшенні обсягів операціиної
діяльності і на повнішому використанні потужностеи. Крім того, інтегровані структури
отримують переваги в порівнянні з іншими підприємствами і в менеджменті, що
проявляється у збуті, інвестуванні и управлінні.
Синергія збуту проявляється в зростанні рівня організації продажу послуг
/ продукції, реклами, колективного розподілу. Синергія інвестування виражається в
мультиплікативному ефекті від використання інвестиціиних можливостеи кожного
окремого підприємства, яке входить до інтегрованої системи. Синергія управління
проявляється у збільшенні кадрового потенціалу и отриманні додаткової
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інтелектуальної енергії, оскільки збільшуються можливості навчання, обміну досвідом,
внутрішньої ротації кадрів. Сюди входять і вертикальні управлінські структури, і
офіціине навчання і спілкування, і перехресні зв’язки неформального спілкування
менеджерів різних рівнів і напрямів однієї інтегрованої системи.
Висновки та перспективи подальших розвідок
Дослідження синергетичного ефекту спрямоване не на з’ясування питання
існування синергії в об’єднанні підприємств в інтегровану систему, а на питання: як
оцінити синергетичнии ефект, і якии вплив він має на вартість новоствореної
інтегрованої структури и кожного окремого підприємства, яке входить в цю інтегровану
структуру.
Ось чому важливим є визначення інтеграціиної форми розвитку підприємств
сфери зв’язку и інформатизації та вияву синергетичного ефекту саме на етапі
переговорів і визначення потенціиних бізнес-партнерів для того, щоб оцінити рівень
ефективності створення такої інтеграціиної системи та не допустити переоцінки
позитивного синергетичного ефекту або передбачити имовірність виникнення
негативного синергетичного ефекту, що може дати можливість підприємствам вчасно
відмовитися від неперспективних або нераціональних рішень.
У подальших дослідженнях планується формування методичних засад
визначення имовірність виникнення негативного ефекту під впливом зовнішніх
соціально-економічних процесів і внутрішніх недоліків в діяльності інтегрованої групи
підприємств.
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