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СУТНІСТЬ СИНЕРГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ ВИДІВ У ДОСЛІДЖЕННІ
ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
Д. В. Колесніков, аспірант, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький
національний університет», oafa_ktu@mail.ru
Методологія дослідження. На основі методу теоретичного узагальнення поглядів
науковців на сутність поняття «синергія» уточнено зміст та виявлено основні її види,
притаманні інтеграційним процесам. Застосовуючи комплексний підхід, що враховує широке
коло напрямів діяльності підприємств, обґрунтовано необхідність удосконалення класифікації
видів синергії, що виникають внаслідок створення цими підприємствами вертикальноінтегрованої структури. Використовуючи фасетний метод виділено нові класифікаційні ознаки
та види синергії вертикально-інтегрованої структури, обґрунтовано необхідність дослідження їх
взаємовпливу.
Результати. Обґрунтовано необхідність визначення сутності синергії у дослідженні
вертикально-інтегрованих структур. Виявлено, що серед науковців не існує єдності у
трактуванні поняття «синергія». Визначено, що головною властивістю синергії є її
неадитивність. Узагальнено наукові погляди на формування видів синергії та надано
визначення сутності оперативної, фінансової, управлінської та інвестиційної синергій.
Обґрунтовано необхідність врахування й інших видів синергії за місцем її виникнення, зокрема,
синергії

фінансового

стану

вертикально-інтегрованої

структури.

Запропоновано

нові

класифікаційні ознаки та види синергії вертикально-інтегрованої структури, що їм
відповідають. Головною особливістю визначення синергетичного ефекту вертикальноінтегрованої структури є взаємний вплив різних видів синергії. У зв’язку з цим, при визначенні
загального

синергетичного

ефекту

вертикально-інтегрованої

структури

запропоновано

враховувати взаємну синергію, що утворюється в результаті взаємозв’язку окремих видів
синергії між собою.
Новизна. Удосконалено класифікацію видів синергії, що виникає при створенні і
функціонуванні вертикально-інтегральної структури шляхом поділу її за масштабом прояву –
на локальну, сегментну та загальну, за стадіями життєвого циклу – на синергію на стадіях
створення, розвитку, стабільності, старіння і ліквідації вертикально-інтегрованої структури, а
також виділення в ознаці «за місцем виникнення» синергії фінансового стану. Вперше
запропоновано визначати сумарний синергетичний ефект, що виникає внаслідок взаємовпливів
різних видів синергії між собою – «синергетичний ефект синергії».

Практична значущість. Зроблені пропозиції та отримані результати дозволяють
створити методичну базу для практичного вирішення проблеми оцінки і підвищення
ефективності функціонування вертикально-інтегрованих структур.
Ключові слова: синергія, синергетичний ефект, вертикально-інтегрована структура,
класифікація.
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