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ВСТУП
В умовах формування сучасної економіки набува%

ють особливої актуальності проблеми досягнення ефек%
тивності при реалізації стратегії розвитку підприємства.
Вибір стратегії розвитку організації повинен здійсню%
ватися на основі оцінки ефективності з урахуванням
ефекту синергії. Вивчення робіт вітчизняних і зарубіж%
них науковців, з проблем формування та реалізації стра%
тегії підприємства дає змогу констатувати недостатньо
системне дослідження ефекту синергії при реалізації
стратегії розвитку підприємства [1—6].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження фактичних і пер%

спективних синергічних ефектів при реалізації стратегії
розвитку підприємства. Задачі, які поставлені та вирі%
шені в даній статті: розкрити сутність закону синергії та
визначити види синергічних ефектів; проаналізувати
моделі фінансового стану підприємств; розкрити про%
гнозовані зміни функціонування підприємства. Методи
дослідження, які були використані в процесі досліджен%
ня: узагальнення, аналіз, порівняння тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ
Стратегія повинна забезпечувати баланс інтересів

всіх суб'єктів господарського процесу. Тому прояв си%
нергічного ефекту є наслідком коректувань, що вносять%
ся до стратегії в результаті її реалізації. Більшою мірою
прояв стратегічного синергізму залежить від якості про%
цесу управління (управлінський синергізм), тобто від
готовності команди управлінців до реалізації стратегії
розвитку підприємства. Досвід зарубіжних країн свід%
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чить про необхідність створення гнучких виробничо%
організаційних систем, що дозволяють миттєво реагу%
вати на зміни зовнішнього середовища. З огляду на це
слід приділити увагу переосмисленню концептуальних
підходів до створення та розвитку вітчизняних підпри%
ємств, а саме: до процесів цілеспрямованого формуван%
ня їх потенціалів. Елементи, які беруть участь у форму%
ванні потенціалу підприємства, підпорядковуються до%
сягненню цілей.

Відповідно до закону цілісності системи в результаті
взаємодії всіх ресурсів, що створюють систему, з'явля%
ються нові якості, яких не має кожний окремий вид ре%
сурсу. Але загальний закон організації, закон синергії,
стверджує, що для будь%якої системи (підприємства,
організації, фірми) існує такий набір елементів, при яко%
му її потенціал завжди буде або значно більше простої
суми потенціалів елементів, що до неї входять, або сут%
тєво меншим [2, 4]. Синергія може мати двояку користь:
пряму та опосередковану. Пряма користь — збільшення
чистих грошових потоків від найбільш повного викорис%
тання потенціалу підприємства. Вона має місце при опе%
раційній, управлінській і фінансовій синергії: операційна
синергія — економія на операційних видатках за раху%
нок взаємодії маркетингового, фінансового та логістич%
ного потенціалів; управлінська синергія — економія за
рахунок оптимального формування потенціалу організац%
ійної системи управління; фінансова синергія — економія
за рахунок змін підходів щодо формування фінансового
потенціалу підприємства. Опосередкована користь —
збільшення вартості потенціалу підприємства або зміна
мультиплікатора ціна/прибуток.

 Фактично синергічний ефект реалізації стратегії
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розвитку підприємств визначається
поєднанням заходів, що забезпечу%
ють досягнення найбільшого ре%
зультату при незмінності інших
умов. Перш за все, необхідно оці%
нити термін, протягом якого
змінюється зовнішнє та внутрішнє
середовища компанії. Дане припу%
щення передбачає формування пе%
реліку ключових показників (інди%
каторів стану) зовнішнього та внут%
рішнього середовищ. Відхилення
фактичних значень показників
формує необхідність внесення ко%
рективів до стратегії, що реалізо%
вується. Причому необхідно сфор%
мувати ієрархію даних показників
з показником, що відображає оці%
нку потенціалу [1].

 Стратегія як сукупність про%
ектів, програм і політик підвищує
ефективність при забезпеченні кра%
щого поєднання вказаних еле%
ментів. Тому при реалізації стратегії
розвитку підприємства необхідно
передбачити механізм узгодження
черговості проектів, що реалізову%
ються, програм і політик розробле%
ної стратегії розвитку. Найефектив%
нішим з чинників розвитку (праця,
земля, капітал, інформація) можна
виділити людський ресурс, тому за%
кон синергії реалізується за допомогою залучення до
діяльності геніальних керівників, або на основі створен%
ня управлінських команд, на основі яких формуються
організації, що саморозвиваються. З цієї точки зору уп%
равлінці повинні бути націлені на постійне вдосконален%
ня та навчання, в тому числі з точки зору теорії і практи%
ки стратегічного управління. Згідно управлінським тео%
ріям, лише 10% співробітників готові відразу підтрима%
ти зміни, 20% нейтральні, а 70% завжди проти будь%
яких реформ. Отже, перед тим, як почати будь%які зміни
потрібно не тільки визначити стратегію розвитку, а й
вміти використати трудовий потенціал.

Ефективність реалізації стратегії може бути оцінена
на основі співвідношення отриманих результатів і понесе%
них витрат. При цьому слід врахувати той факт, що макси%
мальну ефективність забезпечує мінімум витрат і найбіль%
ший результат. Тому керівництво повинно сформувати
систему моніторингу реалізації стратегії, що передбачає
своєчасний оперативний збір і обробку інформації.

Важливою умовою, яка може визначити подальшу
стратегію розвитку, є стратегічний баланс потенціалу
підприємства. Стратегічний баланс потенціалу підприє%
мства являє собою співставлення та оцінювання впливу
стратегічних активів (сильних сторін і зовнішніх мож%
ливостей) та стратегічних пасивів (слабких сторін і зов%
нішніх загроз) щодо подальших змін функціонування
підприємства. Основною метою формування стратегіч%
ного потенціалу підприємства є забезпечення ефектив%
них шляхів використання ресурсів і резервів підприєм%
ства, для максимально ефективної реалізації його стра%

тегії на всіх етапах розвитку. Збільшення частки тільки
одного елемента стратегічного потенціалу є недоціль%
ним, оскільки для ефективної діяльності необхідне ком%
плексне використання всіх ресурсів. З цією метою не%
обхідно всі взаємозалежні елементи стратегічного по%
тенціалу привести у відповідність умовам зовнішнього
середовища підприємства, що дозволить забезпечити
вірний напрям вектора початкових умов [7].

В стратегічному балансі є статті, які не залежать від
діяльності підприємства (зовнішні можливості та загро%
зи). Окрім того, статті стратегічного балансу класифі%
кують за ознаками: ступеня впливу на функціонування
та зміни (суттєві та несуттєві); горизонту впливу (довго%,
середньо%, короткострокові). Оцінка потенціалу під%
приємства (ПП) з урахуванням сильних і слабких сторін
внутрішнього середовища та зовнішніх можливостей та
загроз буде виглядати наступним чином:

ПП = Аст — Пст (1),
де Аст — стратегічні активи; Пст — стратегічні па%

сиви.
З метою вибору адекватної стратегії фінансовим

результатам підприємства проводиться групування
фінансових показників за їх впливом на фінансові мож%
ливості підприємств у поточному, середньостроковому
та довгостроковому періодах. У основу групування по%
кладено економічну сутність показників, характеристи%
ку впливу на фінансові можливості та представлено
можливості щодо зміни напряму впливу. До показників,
які визначають фінансові можливості підприємств, від%
носять (табл. 1):

 
 

 

    
    

  
 - 

 
-

 
 

 ( ) >0,5; 
>1,5; 

>>0,6; 
< ;

>2; 
>0,5; 

>1 
>>0 

>>2; 
>>0; 
   

 
 

 
   

 
   

 
 ( ) 

<0,5; 
>1; 

0,6; 
< ; 

 

1< <2; 
0,3< <0,5; 
0,9< <1 

>0 

1,5< <2,0; 
>>0; 
<  

 

 
   

  
  

 
 ( ) 

<0,3; 
>0,5; 

<0,6; 
 <  
 

0,5< <1;
0,1< <0,3; 
0,8< <0,9; 
0< <5 

<1,0
0< <10 

<  
 

  
  

  
  

 
 

 ( V) 

<0,2; 
>0,3; 

<0,4; 
< 

o  

0,3< <0,5 
<0,1 

0,7< <0,8 
>0 

>1,0 
0< <5 

<  

 
   

  
  

  
 

 
 

 (V) 

<0,1; 
<0,1;  

<0,2 
< 

o  

0,1< <0,3 
<0,2 

0,5< <0,7 
0< <10,5 

>1,0 
0< <10,5 

>  

 
, 
  

  
,  

  
  

Таблиця 1. Моделі фінансового стану підприємства
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 — до короткострокового періоду відносяться: ко%
ефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал), коефіцієнт швид%
кої ліквідності (Кшл), коефіцієнт автономії (Ка), ко%
ефіцієнт оберненості оборотних активів (Кооа);

— до середньострокового періоду: загальний ко%
ефіцієнт покриття (Кп), коефіцієнт забезпеченості власни%
ми оборотними коштами (Кзвок), коефіцієнт фінансової
незалежності в частині формування запасів (Кфн), рента%
бельність сукупних активів по чистому прибутку (Чреа);

— до довгострокового періоду: загальний коефі%
цієнт покриття (Кп), рентабельність власного капіталу
по чистому прибутку (Чрек), коефіцієнт оберненості
власного капіталу (Ковк).

При визначенні впливу на фінансові можливості за
різними часовими горизонтами враховувались інстру%
менти зміни існуючого стану та швидкість реакції
підприємства [8]. Аналіз фактичних даних виробничо%
господарської діяльності підприємств України показав,
що існує взаємозв'язок між типом фінансової стійкості
функціонування підприємства та стратегією розвитку [9,
с. 30]. Взаємозв'язок моделі фінансового стану та стра%
тегічного балансу підприємства дозволяє з високим сту%
пенем вірогідності прогнозувати напрям зміни функці%
онування підприємства, та обрати відповідну стратегію
розвитку (табл. 2):

n, m — кількість факторів відповідно зовнішнього
та внутрішнього середовища;

Х
n
+, X

n
� — фактори внутрішнього середовища, які

здійснюють позитивний і негативний впливи відповідно;
Y

m
+, Y

m
� — фактори зовнішнього середовища, які

здійснюють позитивний і негативний впливи відповідно.
У результаті проведеного дослідження потрібно

відмітити, що фінансова стійкість функціонування, стра%
тегічний баланс потенціалу підприємства, баланс пози%
тивних і негативних внутрішніх та зовнішніх факторів є
умовами, які забезпечують розвиток підприємства.
Структурні зміни потенціалу ефективні, якщо призво%
дять до однакової граничної корисності при реалізації
стратегічних напрямів розвитку підприємства. Від своє%
часної ідентифікації та оцінки інтенсивності впливу
зовнішніх й внутрішніх факторів на стратегічний потен%
ціал і його структурні елементи залежить ефективність
реалізації стратегії підприємства.

ВИСНОВКИ
У ході даної роботи розкрито

сутність синергічного закону в
умовах реалізації стратегії на
підприємствах. Розглянуто та виз%
начено види синергічних ефектів
і проаналізована практична реал%
ізація закону синергії на підприє%
мствах. Пряма користь синергії
має місце при операційній, уп%
равлінській і фінансовій синергії,
опосередкована користь прояв%
ляється в збільшенні вартості по%
тенціалу підприємства або зміні
мультиплікатора ціна/прибуток.
Наукова новизна даної статті по%
лягає в тому, що набуло подаль%
шого розвитку дослідження фак%
тичних і перспективних синергіч%

них ефектів при реалізації стратегії підприємства. Прак%
тичне та теоретичне значення результатів дослідження
виявлено на основі розкриття синергічних ефектів реа%
лізації стратегії розвитку вітчизняних та зарубіжних
підприємств, що забезпечують досягнення найбільшо%
го результату при незмінності інших умов.
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Таблиця 2. Прогнозування зміни функціонування підприємства


