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Abstract: У статті запропоновано поняття синергетичного
ефекту підприємства і представлено підходи до його
оцінювання.
Запропоновано
механізм
оцінки
синергетичного ефекту взаємодії структурних підрозділів
чи підприємств світлотехнічної галузі шляхом інтеграції
економічної та соціальної складових їх діяльності.
Обґрунтовано методику розрахунку інтегральних показників
фінансового стану підприємства і соціального розвитку
колективу,
які
використовуються
для
оцінки
синергетичного
ефекту
інтегрування
підприємств
світлотехнічної галузі. Узагальнено основні проблеми
соціального розвитку колективів та вказано на кризовий
фінансовий стан та низьку ефективність фінансовоекономічної діяльності цих підприємств. Проведено
практичну апробацію запропонованої методики для
вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі та
визначено потенційні об’єкти – підприємства для
інтегрування їх соціально-економічних складових, що
забезпечить їм отримання синергетичного ефекту.
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1. Постановка проблеми
Ефективне функціонування вітчизняних промислових підприємств в умовах освоєння ринкових
принципів господарювання їх засновники і менеджери оцінюють за кінцевими результатами,
застосовуючи різні методичні підходи. Використання синергетичного підходу в системі управління
підприємствами дає можливість отримати їм синергію, кінцевим результатом якої є синергетичний
ефект. Враховуючи надзвичайно важливу роль синергетичного ефекту в системі управління
підприємствами світлотехнічної галузі, виникає необхідність оцінювання цього показника для
оптимального прийняття управлінських рішень щодо функціонування цих підприємств.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідження проблем оцінювання синергетичного ефекту в діяльності промислових підприємств
викладені у працях таких вітчизняних науковців як О.Г. Янковий, Н.В. Мельник, В.О. Янковий [1],
Д.В. Колесніков [2], В. М. Бойко [3], О.В. Сергєєва [4], Г.З. Швецова [5] та багатьох інших вітчизняних та
зарубіжних науковців економістів.

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми
Незважаючи на значний набутий науковий внесок у сфері оцінювання ефекту в результаті прояву
синергії, залишається невирішеним питання оцінки синергетичного ефекту взаємодії структурних
підрозділів чи підприємств світлотехнічної галузі шляхом інтеграції економічних та соціальних аспектів
їх діяльності.

4. Мета статті
Метою статті є уточнення категорії «синергетичний ефект», аналіз методичного інструментарію
оцінювання синергетичного ефекту в діяльності підприємств та розробка механізму оцінювання
синергетичного ефекту вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі.

5. Виклад основного матеріалу
В науковій літературі економічна категорія «синергетичний ефект» має різноманітні підходи до
визначення, які узагальненні різними науковцями. На переконання Янкового О. Г. і Чернецької Ю. А.
синергетичний ефект це додатковий результат, отриманий від злагодженої взаємодії та узгодженості
функціонування окремих елементів системи [1, с.149; 6, с.49]. В даному випадку науковці акцентують
увагу на ефекті отриманому в середині системи підприємства.
Інший підхід у визначенні поняття «синергетичний ефект» дає науковець Тітов Л. Ю., який вважає,
що синергетичний ефект проявляється у зростанні ефективності діяльності в результаті інтеграції,
злиття окремих частин в єдину систему за рахунок, так званого, системного ефекту (емерджентності)
[8, c.121]. Автор влучно акцентував увагу на інтегрування системних компонентів, що можливо
здійснити, як на макро-, так і на мікрорівнях для формування взаємного системного ефекту.
На наш погляд, синергетичний ефект – це інтегральний (кінцевий) показник, який виражений в
кількісних величинах і досягається в результаті взаємодії як структурних підрозділів підприємства, так і
різноманітних підприємств (їх структурних підрозділів), що дає можливість якісно покращити
результати діяльності підприємства.
В літературних джерелах виділяють різноманітні підходи до оцінювання ефекту за рахунок
впровадження синергії в діяльності підприємства. Зокрема, колектив авторів Янковий О.Г., Мельник Н.В.,
Янковий В.О. акцентують увагу на динамічності, яку повинен втілити ефект синергії структурних
компонентів та пропонують оцінювати синергетичний ефект через визначення впливу окремих
чинників на нього використовуючи різноманітні моделі зв’язку, які за характером причиннонаслідкового зв’язку можна умовно поділити на ймовірнісні (в основі лежать моделі кореляційнорегресійного аналізу; розглядаються поряд із основними чинниками і другорядні, які визначають
варіацію результативної ознаки за часом та у просторі) та детерміновані (результат визначається дією
декількох невипадкових чинників) моделі. А основними чинниками які впливають на ефект від
взаємодії, автори вважають приріст реалізації продукції, доходів від операційної діяльності, зростання
розміру чистого прибутку та рентабельності витрат [7, c.193].
Натомість Колесніков Д. В. пропонує оцінювати синергетичний ефект від вертикальної інтеграції
підприємств шляхом зміни величини показника EBITDA та сумарних зобов’язань вертикально
інтегрованих структур (ВІС), що дає можливість прослідкувати процес формування чистого прибутку та
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об’єктивно визначати боргову та амортизаційну політику, а також механізми обслуговування боргів.
Показник EBITDA визначається як сума операційного прибутку без врахування податкових платежів та
амортизаційних відрахувань [2, с.38].
Бойко В. М. і Водянка Л. Д. вважають, що оцінювати синергетичний ефект від об’єднання
підприємств через визначення приросту вартості підприємства і від збільшення додаткового грошового
потоку, який складається з різниці між сукупними доходами, сукупними витратами, податковими
платежами, вартістю нових основних засобів і чистого оборотного капіталу [2; 9, c.11].
Аналогічне бачення має Сергєєва О. В., яка пропонує розрахунок синергетичного ефекту на основі
методу дисконтування грошових потоків [4, с.355]
На інвестиційній складовій та майбутніх грошових потоках також акцентує увагу при
представлені методичного інструментарію оцінювання синергетичного ефекту Швецова Г. З. [5, с.112].
З вище сказаного слідує, що результативність ефекту синергії вимірюється наявністю додаткових
грошових потоків, зростанням прибутків та капіталізації компанії, виходом на нові ринки та
забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
На наш погляд оцінка синергетичного ефекту взаємодії структурних одиниць підприємства чи
підприємств повинна базуватися на кількісній багатокритеріальній системі показників, яка враховувала
б не тільки фінансово-економічну складову (економічну підсистему підприємства), але й діагностувала
ефект взаємодії на соціальну складову (соціальну підсистему підприємства), що в результаті
інтегруються в єдиний показник оцінювання межі необхідності об’єднання структурних елементів
(підрозділів) та підприємств. Для цього нами пропонується механізм оцінювання синергетичного ефекту
вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі який складається з кількох етапів.
На першому етапі пропонується визначити мету та формування системи цілей об’єднання
структурних підрозділів або підприємств.
На другому етапі провести оцінювання показників діяльності структурних підрозділів або
підприємств до об’єднання. Система оцінювання показників діяльності підприємств до об’єднання,
містить дві групи показників, що характеризують фінансово-економічну ефективність функціонування
підприємства (кількісна оцінка) та показники оцінювання соціальної ефективності (якісна оцінка).
Основними показниками вибраними для аналізу фінансового стану та виробничо-господарської
діяльності підприємств світлотехнічної галузі стали: показник абсолютної ліквідності, коефіцієнт
платоспроможності (показники ліквідності та платоспроможності), рентабельність власного капіталу і
рентабельність продажу (показники рентабельності), приріст ринкової капіталізації, коефіцієнт
фінансової автономії, коефіцієнт постійного активу (показники фінансової стійкості), коефіцієнт
співвідношення мобільних та іммобільних активів (показники ділової активності), які в подальшому
групуються за критеріями для визначення інтегрального показника бальним методом. Цей метод оцінки
полягає у визначенні кожного показника на основі визначеної кількості балів. Важливою складовою
бальної оцінки є розробка спеціальної шкали оцінювання та визначення класу підприємства.
Інтегральна оцінка показника фінансового стану та виробничо-господарської діяльності
підприємства дається у балах, відповідний показник визначається як добуток рейтингу індикатора і
його класу, поряд із цим рейтинг визначається в залежності від досягнення цілей та індикатора для
обраного напрямку оцінювання:

I х   Pei  К лі

(1)

де IX – інтегральний показник фінансового стану та виробничо-господарської діяльності
підприємства (визначається як сума балів);
Реі – рейтинг і-го показника;
Клі – клас і-го показника.
В табл. 1 представлено шість класів підприємства із визначення бального показника, який
враховує нормативні показники. Перевищення значення нормативних показників свідчить про високі
фінансово-економічні можливості та соціальний ефект реалізації діяльності підприємств світлотехнічної
галузі.
Індикатори соціально-економічного розвитку дають можливість дослідити ефект в аспекті
соціального забезпечення діяльності підприємства, при цьому основними показниками визначено:
реальне зростання оплати праці трудового колективу, інтелектуалізація та покращення умов праці,
професійне зростання та просування по службовій ієрархії, підготовка та перепідготовка кадрів,
загальноосвітній рівень знань працівників, морально-психологічний клімат в колективі, можливості
участі в системі управління підприємством.
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Таблиця 1. Показники фінансового стану підприємства за критеріями оцінки (бальне оцінювання)
Границі класів згідно з критеріями (бал)
Показник
1-й клас
2-й клас
3-й клас
4-й клас
5-й клас
6-й клас
Коефіцієнт абсолютної
Більше 0,250,2-12б
0,15-10б
0,1-8б
0,05-4б
0,04-0б
15б
ліквідності
Коефіцієнт фінансової
(0,59-0,54) –
(0,53-0,43) – (0,42-0,41) –(6,8Більше 0,6-12б
0,4-1,5б
Менше 0,3-0б
(11-10)б
(9-7,4)б
2,8)б
незалежності
Коефіцієнт власної
(0,9-0,8) –(14(0,7-0,5) –
(0,4-0,3) –
Більше 1-15б
0,2-1,5б
Менше 0,2-0б
12)б
(11-8,5)б
(7-4)б
платоспроможності
Рентабельність
Більше 0,8 –
(0,6 – 0,8) –
(0,4 – 0,6) –
(0,2 – 0,4) –
(0,1 – 0,2) –
Менше 0,1-0б
13б
(12-11)б
(10,5-7,5)б
(6-3)б
2б
власного капіталу
Приріст ринкової
Більше 0,5 –
(0,4 – 0,5) –
(0,3 – 0,4) –
(0,5 - 1) –
(0,25 – 0,5) –
Менше 0,25 -0б
13б
11б
10б
9б
6б
капіталізації
Коефіцієнт
співвідношення
Більше 1,0-10б
0,9-9б
0,8-7б
0,7-6б
0,6-3б
Менше 0,5-0б
мобільних та
іммобільних активів
Рентабельність продажу

Більше 0,4-12б

(0,35-0,4) –
10б

(0,3-0,35) –
9б

Коефіцієнт постійного
Більше 0,5-10б
0,4-96
активу
Мінімальне значення
100б
846
границі
Джерело: сформовано автором на основі [10; 11]

(0,25-0,3) – 6б

(0,2-0,25) – 3б

Менше 0,25-0б

0,3-7б

0,4-6б

0,3-3б

Менше 0,2-0б

66б

44б

24б

0б

В табл. 2 представлена шкала оцінювання та клас підприємства у відповідності до інтегрального
показника соціального розвитку колективу.
Таблиця 2. Шкала оцінювання та клас підприємства у відповідності до інтегрального показника
соціального розвитку колективу
Бальна оцінка
Акцент на індикаторах соціального розвитку при
Клас підприємства
показника, балів
визначенні класу
Зростання доходів трудового колективу
1-й клас
5-7
Інтелектуалізація та покращення умов праці
Загальноосвітній рівень знань працівників
Морально-психологічний клімат в колективі
Підготовка та перепідготовка кадрів
2-й клас
3-5
Професійне зростання та просування по службовій
ієрархії
Можливості участі в системі управління
3-й клас
1-3
підприємством
Джерело: cкладено автором самостійно. Інтегральний показник формується на основі визначення
наявності (1 бал) та відсутності (0 балів) показника соціального розвитку колективу світлотехнічного
підприємства.
Практичну апробацію методики оцінювання параметрів (індикаторів) функціонування
вітчизняних підприємств світлотехнічної галузі до проведення інтеграційних заходів було проведено на
ПАТ «Іскра», ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ПрАТ «Люмен», ТОВ «ПВФ Електросвіт» і ТОВ «Шредер».
Проведений аналіз вказує на кризовий фінансовий стан та низьку ефективність фінансовоекономічної діяльності підприємств (підприємства ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ТОВ «ПВФ
Електросвіт», ТОВ «Шредер» мають 4 клас за показниками фінансового стану та виробничогосподарської діяльності; 5 клас – підприємство ПАТ «Іскра» та 6 клас - ПрАТ «Люмен»).
Для оцінювання соціального розвитку колективу було проведено опитування працівників
різноманітних підрозділів підприємств світлотехнічної галузі – об’єктів дослідження.
Результати проведеного опитування та розрахунок інтегрального показника соціального
розвитку колективу підприємств вітчизняної світлотехнічної галузі, вказують на низьку ефективність
соціального розвитку колективів світлотехнічних підприємств. Як свідчать результати аналізу,
основними проблемами в соціальному розвитку колективу підприємств є:
– відсутність дієвих механізмів оплати праці та зниження реальних доходів працівників трудового
колективу;
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– низька інтелектуалізація праці та відсутність мотиваційних механізмів активізації інноваційної
діяльності;
– часткове покращення умов праці за рахунок дієвої автоматизації виробництва, введення
результатів науково-технічного прогресу в господарський процес підприємств;
– відбувається професійне зростання та просування по службовій ієрархії, проте не за
результатами якісно проведеної роботи та успіхами у виробничо-господарській діяльності підприємства,
а за стаж роботи та період проведення на основній посаді;
– підготовка та перепідготовка кадрів регулярно відбувається на трьох підприємствах
світлотехнічної галузі (ПАТ «Іскра», ПрАТ «Люмен», ТОВ «Шредер») із створеного фонду розвитку, а на
інших підприємствах тільки за рахунок коштів працівників підприємства;
– на всіх підприємствах спостерігається суттєвий брак висококваліфікованих працівників
практично на усіх ключових посадах, що не стимулює високий рівень знань та навичок працівників
колективу;
– через кризові явища в національній економіці, відсутності необхідного рівня оплати праці,
опосередковані стимулюючі заходи обумовили відсутність позитивного морально-психологічного
клімату на підприємствах ТОВ «ОСП Корпорація Ватра», ТОВ «ПВФ Електросвіт», ТОВ «Шредер»;
– потенційні можливості участі працівників в системі управління підприємством передбачені в
статуті акціонерних товариств – ПАТ «Іскра», ПрАТ «Люмен». Часткове акціонування, де взяли участь
працівники підприємства, проводилося на даних підприємствах, що стимулювало отримання 1% акцій
підприємства ПАТ «Іскра» та 0,2% акцій підприємства ПрАТ «Люмен».
На третьому етапі підводимо підсумки та визначаємо доцільність об’єднання підприємств. Для
визначення необхідності інтегрування підприємств світлотехнічної галузі побудуємо зведену матрицю,
яка розподілена на три сегменти – інтегрування підприємств неможливе (низький ефект), інтегрування
підприємств можливе за ряду умов (середній ефект), інтегрування підприємств доцільне (максимальний
ефект) (рис. 1).

Клас підприємства за
інтегральним показником
соціального розвитку
колективу
(IY)

Клас підприємства за інтегральним показником фінансового
стану та виробничо-господарської діяльності підприємства
(IX)
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас

1 клас

Інтегрування
доцільне

2 клас
Інтегрування
можливе за умов
Інтегрування
недоцільне

3 клас

Рис. 1. Зведена матриця визначення необхідності інтегрування підприємств вітчизняної
світлотехнічної галузі (з позиції компаній генераторів синергії)
Джерело: cамостійна розробка автора
Таким чином, інтегрування підприємств в повній мірі доцільне коли отримується максимальний
ефект від реалізації об’єднання, що дасть можливість об’єднати потенціали підприємств та отримувати
взаємовигідний ефект (економічний та соціальний). В матриці представлено варіанти доцільності
об’єднання, зокрема, підприємства з високим економічним потенціалом та високими показниками
соціального забезпеченням і розвитку, отримають достатній синергетичний ефект від інтегрування.
При середніх інтегральних показниках фінансового стану та виробничо-господарської діяльності
підприємства, а також достатньому рівні соціального розвитку колективу підприємства (приймача
синергії) інтегрування можливе при виконанні ряду умов, зокрема: формування виробничого потенціалу
орієнтованого на науково-технічний розвиток підприємства, якісне підвищення кваліфікації
працівників, формування та використання ресурсної бази орієнтованої на оптимізацію та економію
ресурсів, розробка та реалізація стратегії економічного розвитку суб’єкту, підпорядкування системи
управління успішнішій компанії (зазвичай генератора синергії) та ін.
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При кризовому фінансово-економічному стані підприємства та низькому (достатньому)
соціальному забезпеченні його діяльності, інтегрування із підприємством, що має хороші результати
господарської діяльності є дуже ризиковим, адже дане підприємство повинно за рахунок власних
фінансових ресурсів, основного капіталу, набутих зв’язків та сформованих каналів розподілу, підіймати
економічний потенціал підприємства.
Результати оцінки потенціалу підприємств світлотехнічної галузі та можливості їх подальшої
інтеграції представимо на рис. 2.

Клас підприємства за
інтегральним показником
соціального розвитку
колективу
(IY)

Клас підприємства за інтегральним показником фінансового
стану та виробничо-господарської діяльності підприємства
(IX)
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас

1 клас
2 клас

2
5

5
5

2

3 клас
4

4

1 3

1

3

Рис. 2. Результати двофакторного аналізу, щодо необхідності інтегрування підприємств
вітчизняної світлотехнічної галузі (з позиції компаній генераторів синергії)
Примітка. Самостійна розробка автора. Підприємство №1 – ПАТ «Іскра»; №2 – ТОВ «ОСП
Корпорація «Ватра», №3 – ПрАТ «Люмен», №4 - ТОВ «ПВФ Електросвіт», №5 – ТОВ «Шредер».
Результати оцінки потенціалу підприємств світлотехнічної галузі та можливості їх подальшої
інтеграції вказують на те, що лише два із п’яти підприємств – об’єктів дослідження (ТОВ «ОСП
Корпорація «Ватра» (м. Тернопіль), ТОВ «Шредер» (м. Тернопіль)) мають достатній рівень потенціалу
для інтегрування при дотримані умов оптимальної взаємодії (нівелювання слабких сторін та
взаємодоповнення) для формування синергетичного ефекту від їх взаємодії.
Для визначення ефекту від реалізації інтеграції підприємств ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» та ТОВ
«Шредер», враховуючи ряд аспектів діяльності: близькість розташування, одногалузеві підприємства
(спільні виробничі чинники, ринок, предмети та засоби праці), однаковий рівень фінансовоекономічного, виробничого потенціалу та соціального розвитку, одноманітні проблеми функціонування
та спільні зовнішні чинники, які гальмують економічний розвиток підприємства, стане дослідження
зміни показника EBITDA (табл. 3) та прогнозування чистого грошового потоку (рис.2) в результаті
реалізації операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Таблиця 3.Динаміка показника EBITDA ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» у 2015 р. під впливом зміни
обсягів реалізації його основної продукції за рахунок об’єднання з підприємством ТОВ «Шредер»
За умови
За умови
Відхилення
Показники
інтеграції
відсутності
абс.
відн., %
підприємств
інтеграції
7262

6124

1138

18,58

+Доходи від участі в капіталі

0

0

0

0

+Інші фінансові доходи

0

0

0

0

329

0

329

100

0

0

0

0

314

7

307

4385,71

Показник EBIT, тис. грн.

7905

6117

1788

29,23

+ амортизація матеріальних активів

1620

1312

308

23,48

Фінансовий результат від операційної діяльності

+Інші доходи
-Витрати від участі в капіталі
-Інші витрати

+амортизація нематеріальних активів
Показник EBITDA, тис. грн.
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253

-246

-97,23

9532

7682

1850

24,08
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Результати розрахунків свідчать про необхідність інтегрування (об’єднання) капіталів двох
підприємств, що стимулюватиме зростання фінансового результату від операційної діяльності (на 1138
тис. грн. або на 18,58%), операційного прибутку EBIT (на 1788 або на 29,23%), збільшуватиметься
прибуток до сплати відсотків, податків та нарахування амортизації EBITDA (на 1850 тис. грн. або на
24,08%). Таким чином, формування інтеграційного об’єднання дасть синергетичний ефект у вигляді
зростання операційного прибутку та фінансового результату до оподаткування і сплати відсотків.
Для визначення динаміки грошових потоків в результаті об’єднання двох підприємств
світлотехнічної галузі (інвестований капітал) розрахуємо чистий грошовий потік для інвестованого
капіталу у підприємство ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» за формулою [13, c. 40]:

NCFінвест  ЧП  А  В  1     І ,

(2)

де NCFінвест – чистий грошовий потік для інвестованого капіталу;
ЧП – чистий прибуток;
А – амортизаційні відрахування, що враховані при визначенні чистого прибутку;
В – відсотки за довгостроковими зобов’язаннями;
γ – ставка податку на прибуток;
І – інвестиції основного та оборотного капіталу (сума капітальних вкладень, інвестицій у
нематеріальні активи та приросту робочого капіталу).
Цей показник становитиме 5709,24 тис. грн., а додатне його значення свідчить про ефективність
об’єднання капіталів ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» та ТОВ «Шредер», що дасть можливість оперувати
значними фінансовими ресурсами розвитку.
На четвертому завершальному етапі визначаємо стратегію розвитку інтегрованого об’єднання для
формування синергетичного ефекту, а саме прогнозуємо основні фінансово-економічні та соціальні
показники. В результаті дослідження спрогнозуємо на основі трендового аналізу динаміку зростання
грошових потоків від об’єднання капіталів двох підприємств світлотехнічної галузі (до уваги беремо
лише операційний грошовий потік) (рис.3).

Рис.3. а) Операційний грошовий потік
ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра»

Рис.3. б) Операційний грошовий потік
ТОВ «Шредер»

Рис.3. в) Фактичний та прогнозований операційний грошовий потік інтегрування підприємств
ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» та ТОВ «Шредер»
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Таким чином, окрім зростання операційного прибутку, синергетичний ефект дає об’єднання
операційних капіталів підприємств та нарощування грошових потоків. Лінія тренду, яка
використовується для відображення прогнозних тенденцій, вказує на можливе зростання операційного
грошового потоку інтеграційного об’єднання. Формула (у=5109,8x + 23099) вказує на середньорічний
приріст протягом наступних п’яти років у розмірі 5109,8 тис. грн., якщо реалізувати синергетичний
ефект інтегрування двох підприємств світлотехнічної галузі.

6. Висновки та перспективи подальших досліджень
Отже, в сьогоднішніх жорстких конкурентних умовах для функціонування вітчизняних
підприємств світлотехнічної галузі надзвичайно важливим є впровадження методів оцінювання
синергетичного ефекту від оптимальної взаємодії структурних підрозділів підприємства чи кількох
підприємств. Адже це дає можливість підприємствам успішно конкурувати на ринку, освоювати нові
ринки, збільшувати свою ринкову вартість, прибуток, нарощувати грошові потоки і за рахунок цього
покращувати соціальний розвиток персоналу. Предметом подальших розробок може стати дослідження
умов і факторів, що впливають на формування синергетичного ефекту всередині підприємства, а також
розробка моделі впровадження синергетичного механізму функціонування підприємств світлотехнічної
галузі.
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получение синергетического эффекта.
Ключевые слова: синергетический эффект, светотехническая отрасль, взаимодействие,
экономический и социальный аспекты, интеграция предприятий, интегральный показатель.
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