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Постановка проблеми. В умовах глобалізації 

світової економіки вітчизняні підприємства, які 

виробляють агропродовольчу продукцію, спря-

мовані на раціональне використання сільсько-

господарських угідь, стабілізацію виробництва з 

майбутнім забезпеченням сталих оптимізованих 

темпів його зростання, насичення ринку товара-

ми, забезпечення конкурентоспроможності під-

приємств АПК. Здійсненням заходів щодо вирі-

шення цієї актуальної проблеми є диверсифікація 

як джерело отримання синергетичного ефекту.

Виконання зазначених вимог можливе лише 

у постійному пошуку передових технологій, а 

оскільки цього прагнуть всі конкуруючі суб’єкти, 

то економіка в цілому орієнтується на перманент-

не використання нововведень, що забезпечує її 

безперервний поступальний розвиток. З огляду 

на це, конкуренція спонукає підприємств збіль-

шувати прибуток шляхом удосконалення форм і 

методів виробничо-комерційної діяльності, вико-

ристання економіко-ощадних технологій та енер-

гозбереження, раціональних форм організації та 

управління виробництвом, зокрема на засадах ви-

користання маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ре-

зультати теоретичних і прикладних досліджень 

синергетичного ефекту наведені в роботах ба-

гатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед 

яких М. Аллі, Г. Л. Азоєва, Р. Ансофф, О. С. Ви-

ханський, С. Е. Гуревич, Т. А. Кулієв, А. Кульман, 

Г. І. Стінгерс, М. Фрідман, Г. Хакен, Н. В. Куден-

ко, А. П. Панкрухіна, И. Пригожин та ін. Ними 

розглядається специфіка інтеграційних процесів, 

особливості ефективного функціонування вели-

ких виробничих структур, найбільш розвинені 

методи фінансування промислових об’єднань, 

методи оцінки ефективності інтеграції.

Але, незважаючи на значні напрацювання 

вчених, постає нагальна потреба у дослідженні 

синергетичної складової в аграрному бізнесі як 

одного із факторних впливів на конкурентоспро-

можність сільськогосподарського виробництва.
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Метою дослідження є теоретичне обґрунту-

вання ефекту синергетики у забезпеченні конку-

рентоспроможності виробництва сільськогоспо-

дарської продукції.

Виклад основного матеріалу досліджень. Си-

нергетика означає спільну, сукупну і кооператив-

ну дію. Сумісність окремих елементів передбачає 

позитивний менеджмент, єдність дій, а також 

сумісність процесів і діяльності з урахуванням 

зовнішніх впливів (стихійне лихо, конкуренція, 

політика, правові тощо). Так, Р. Хакен вперше 

ввів поняття sinergetіс, маючи на увазі під цим на-

уку, яка займається вивченням систем, що скла-

даються з великої кількості частин, компонентів 

або підсистем, тобто деталей, які складним чином 

взаємодіють між собою [1].

Основною метою взаємодії такого роду систем 

виступає синергія. Звідси синергетичний ефект — 

це результат трансформації простих виробничих 

систем у більш складні, тобто створення інтегрова-

них виробничих структур. Головним мотивом здій-

снення інтеграції є прагнення уявляти собі план дії 

підприємства та дії до їх виконання з метою отри-

мання та збільшення синергетичного ефекту.

Витісняючи з ринку слабких підприємців, 

конкуренція створює умови освоєння ринкових 

можливостей новими суб’єктами, а з іншого боку, 

активно стимулює цей процес, «винагороджую-

чи» сильніших максимальним прибутком через 

механізм вільного ціноутворення. Це формує 

конкуренцію як внутрішню рушійну силу ринку, 

підтримуючи його життєздатність.

Світова практика свідчить, що конкурентна 

боротьба все більшою мірою зміщується до виро-

бів технологічних нововведень, а ринок продукції 

стає «полем» змагання за лідерство у нововведен-

нях [2]. Лише ті підприємства (галузі), що вихо-

дять на ринок першими і забезпечують масове 

виробництво новинок, можуть розраховувати на 

повне відшкодування витрат і отримання очіку-

ваних прибутків. Підприємства досягають кон-

курентних переваг знаходженням нових способів 

виробництва — конкурентоспроможного важелю 

виходу з інноваціями на ринок: удосконалення 

техніки і технологій, способів і методів управ-

ління, організації виробництва та виробничих 

процесів, маркетингу підприємств-новаторів, це 

відчувається не лише як потенціальна можливість 

змін, а й прискоренням цих змін.

Інновації в аграрній сфері майже завжди по-

требують інвестицій у розвиток основних фон-

дів, знань і навичок, додаткових маркетингових 

зусиль. Вони визначають зміну лідера в конку-

ренції у разі, коли конкуренти не визначили но-

вого способу («ноу-хау»), не можуть чи не бажа-

ють змінити власні підходи (самозаспокоєність, 

інерція мислення, вкладений капітал у минуло-

му «зв’язує руки» тощо).

Найтиповішими новаціями, що забезпечу-

ють конкурентні переваги, є: прогресивні ресур-

со- та енергоощадні технології, що інтегрують 

нетрадиційні можливості виробництва і пере-

робки сільськогосподарської продукції, опра-

цювання товару, новітні стратегії маркетингу, які 

часто супроводжуються стратегічно важливими 

новаціями. Зазначені аспекти забезпечать під-

приємству конкурентні переваги у разі вчасного 

реагування на їх значимість і докладання зна-

чних зусиль до практичного використання цих 

аспектів. Саме за цих умов підприємство отри-

мує переваги першим, використовуючи синерге-

тичний ефект великомасштабного виробництва, 

оптимізуючи витрати завдяки навчанню персо-

налу, створенню позитивного іміджу за відсут-

ності жорсткої конкуренції, можливості обрання 

каналів продажу продукції, оптимізації джерел 

надходження сировини і системи чинників удо-

сконалення виробництва.

Власне нововведення конкуренти можуть 

і скопіювати, але переваги, отримані завдяки 

вчасному її використанню, часто залишаються за 

підприємством-новатором. Тривалість утриман-

ня конкурентоспроможності залежить від того, 

наскільки швидко з’являються зміни у певній 

галузі виробництва, тому вони знецінюють до-

сягнуту перевагу в довгостроковому періоді. Але 

і в цьому разі підприємство-новатор може міцно 

утримувати ринок, зберігати ринкову нішу за-

вдяки підтримці торгової марки споживачами та 

маркетинговій стратегії.

З метою підтвердження економічної до-

цільності необхідно розглянути конкурентні 

переваги синергії в рамках бізнес-структур на 

конкретних прикладах, а саме: показовим ви-

користанням синергії на українському ринку є 

ТОВ «Астрата Київ» яке включає в себе вісім ви-

робничих підрозділів, серед яких приватні під-

приємстві «Агроекологія» Шишацького району 

та ТОВ «Маяк» Котелевського району Полтав-

ської області. Тривалість утримання конкурент-

ної переваги цими підприємствами визнача-

ється певними чинниками. Найважливішим із 

них є джерело конкурентної переваги: переваги 

низького рангу (дешева робоча сила чи сиро-

вина), які можуть отримати конкуренти; пере-

ваги вищого рівня (запатентована технологія, 

виробництво унікальних товарів тощо) утри-

мують тривалий час. Їм характерні особливос-

ті: по-перше, досягнення вищої переваги ви-

магає значних навичок і здібностей персоналу, 

що відповідають змінам техніко-технологічного 

забезпечення; по-друге, довготермінові, висо-

ковартісні та інтенсивні капітальні вкладення у 

створення виробничих потужностей, спеціаль-

ну підготовку працівників, здійснення дослі-

джень та значні маркетингові зусилля [3].
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Ці аспекти конкуренції визначають надій-

ну прибутковість, оскільки вони впливають на 

ціни і витрати підприємств, на обсяги капіталь-

них вкладень, необхідних стосовно конкурент-

ної боротьби. Загроза появи нових конкурентів 

послаблює загальний потенціал прибутковості, 

оскільки з’являються нові виробничі потужності 

із прагненням залучити додаткову частину ринку 

збуту, підвищуються пропозиції та знижуються 

ціни. Великі покупці чи постачальники, торгую-

чись, отримують вигоду і зменшують прибуток ін-

ших підприємств, оскільки жорстка конкурентна 

боротьба знижує прибутковість — за збереження 

конкурентоспроможності слід платити (реклама, 

організація й стимулювання збуту, науково-до-

слідні роботи тощо). При цьому наявність товару-

замінника визначає переорієнтацію споживачів 

від товару з високою ціною на замінник, що змен-

шить обсяг випуску продукції в галузі.

З огляду на це, при досягненні синергетич-

ного успіху перед сільськогосподарським підпри-

ємством постає потреба зниження виробничих 

витрат, що визначають високі ціни. З метою за-

безпечення цих переваг товаровиробник повинен 

із часом підвищити якість товарів, продуктивність 

праці. У цьому аспекті важливе значення має удо-

сконалення технології виробництва, оскільки 

ефективна торгівля базується на різниці продук-

тивності стосовно випуску конкретних товарів. 

Але прогресивна технологія розповсюджується на 

всі підприємства аграрної галузі, при цьому роз-

рив поступово зникає, а конкурентоспроможність 

зменшується. Це визначає потребу врахування ін-

ших чинників конкуренції — сегментацію ринку, 

диференціацію товарів, технологічну специфіку, 

якість і споживчі властивості товарів, виведення 

на ринок «піонерних» товарів (наприклад еколо-

гічно чистої продукції), вартісні переваги, тобто 

синергетичний ефект великомасштабного сіль-

ськогосподарського виробництва.

Проте їх поєднання неоднаковою мірою 

вдається різним підприємствам. Тому вихідним 

моментом сучасного розуміння конкурентоспро-

можності аграрного виробника є врахування ди-

намічності розвитку конкуренції, тобто в центрі 

розуміння синергетичного ефекту у забезпеченні 

конкурентоспроможності аграрного виробництва 

знаходиться удосконалення та оновлення техно-

логії. А поєднання окремих елементів передбачає 

позитивний менеджмент. З огляду на це, сутність 

конкуренції інтегрують у п’яти аспектах:

1. Загроза появи нових конкурентів.

2. Загроза появи товарів-замінників.

3. Здатність постачальників ресурсів торгу-

ватися.

4. Здатність покупців торгуватися.

5. Економічна боротьба наявних конкурентів 

між собою.

Вищенаведене підтверджує, що створення 

таких підприємств відіграє значну роль для забез-

печення умов зростання продуктивності вітчиз-

няних великотоварних виробників та підвищення 

конкурентоспроможності їх продукції.

Загалом слід зазначити, що в управлінні си-

нергією українських підприємств можна виокре-

мити деякі недоліки, які мають відношення до 

якісної оцінки рівня досягнутого синергетичного 

ефекту. Так, у багатьох українських підприємствах, 

зокрема і аграрних, ефект від управління синер-

гією або взагалі не проводиться, або проводить-

ся поверхнево. Тому підприємства, які залучені із 

синергетичною ефективністю, повинні бачити всі 

боки проблеми, вміти прогнозувати собі її рішення 

та на основі цього створити дієвий «бізнес-план». 

А це у свою чергу вимагає на високому рівні оцін-

ку можливостей виробничо-економічної системи, 

оцінку ринку, ризику, конкуренції та визначення 

стратегії маркетингу і фінансування, а також по-

шук і залучення необхідних ресурсів.

Аналіз теоретичних і практичних підходів до 

дослідження специфіки реалізації економічних 

процесів свідчить про те, що перед керівництвом 

підприємств стоїть складне завдання пошуку мак-

симально правильного набору елементів і поєд-

нання їх між собою, використовуючи прогресивні 

форми організації з метою забезпечити оптималь-

ну взаємодію ресурсів, які сприяють створенню 

позитивного ефекту синергії [4].

Серед показників зусиль із формування синер-

гетичних ефектів у економічній літературі виокрем-

люють: збільшення прибутку; зниження оператив-

них витрат (втрат); зниження потреби в інвестиціях 

(за рахунок внутрішнього ефекту) тощо [5].

На основі встановлених орієнтирів та з ураху-

ванням специфіки цільового ринку підприємства, 

його продукції, жорсткості конкуренції обґрунто-

вуються конкретні цілі і завдання маркетингового 

комплексу. Цілі мають бути кількісно визначеними 

й віддзеркаленими в конкретних показниках, це у 

частці ринку, обсягу продажів, системі збуту, зниж-

ки цін, структури витрат на рекламу та ін.

У процесі опрацювання стратегії конкуренто-

спроможності слід обґрунтувати й розшифрувати 

систему інструментів маркетингу, зокрема просу-

вання продукції, політику ціноутворення, полі-

тику підтримки комерційності (прибутковості) 

продажу [6]. Кожний із зазначених інструментів 

інтегрує низку заходів, конкретні способи вико-

ристання яких мають бути відображені у стратегії 

маркетингу. Водночас слід враховувати, що прі-

оритети кожного виду маркетингової діяльності 

будуть змінюватися залежно від фази розвитку 

бізнесу. Тому слід визначитися з можливими ви-

тратами на її втілення в практичну діяльність то-

варовиробника або скласти бюджет маркетингу, 

враховуючи при цьому низку необхідних умов.
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Висновки. Фундаментальною основою си-

нергетичного ефекту у забезпеченні конкурен-

тоспроможності виробництва продуктів сіль-

ського господарства є товар, оскільки навколо 

нього концентруються маркетингові зусилля. 

Із цією метою аграрні підприємства прагнуть 

залучити і утримати споживачів товарами най-

вищої споживчої цінності, тобто вони зорієн-

товані на маркетингову концепцію створення 

кращого, порівняно з конкурентами, врахову-

ючи задоволення та передбачення потреб по-

купців.

Таким чином, з метою досягнення макси-

мального економічного ефекту сільськогоспо-

дарське підприємство має активно застосовувати 

синергізм як один із методів впливу на досягнен-

ня конкурентної переваги. На основі цього буду-

ється вся система надання нагально необхідних 

цінностей (продуктів) споживачам, оскільки спо-

живча цінність є багатогранним поняттям і по-

єднує чисельні аспекти агромаркетингової діяль-

ності товаровиробника та сприятиме отриманню 

найбільшого синергетичного ефекту.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР 
ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ М. БЕРДЯНСЬКА

Анотація. У статті проаналізовані перспективи формування рекреаційно-туристичних кластерних 

структур приморських територій, а саме м. Бердянська, охарактеризовані три основні оздоровчі підрозділи: 

функціонально-галузевий, територіальний та організаційно-управлінський. Розглянуто чотири етапи клас-

терізації підприємств санаторно-курортної, туристичної та оздоровчо-спортивної сфер.

Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, кластерні структури, рекреаційно-туристичні 

кластери.

Summary. The article analyzes the prospects for a recreational tourist cluster structures of coastal areas, namely 

Berdyansk, characterized by three basic health units: functional-sectoral, territorial and organizational management. 

We consider four stages of clustering enterprises sanatorium, tourist and recreational and sport areas.

Key words: recreation and tourism activities, cluster structures, recreation and tourism clusters.

Постановка проблеми. Важливу роль у приско-

ренні економічного розвитку приморських регіо-

нів може відіграти створення нових виробничих 

систем на основі мережевих структур — класте-

рів, які являють собою територіальні об’єднання 

взаємопов’язаних підприємств та установ в межах 

відповідного промислового регіону і виробляють 

продукцію світового рівня. Кластеризація спри-

ятливо впливає на спеціалізацію і сприяє розпо-

ділу робочої сили між підприємствами.

Приазовський регіон є привабливим для 

створення кластера. Зокрема курортне місто Бер-

дянськ має всі передумови для об’єднання його 

підприємств курортно-санаторної, туристичної 

та оздоровчо-спортивної сфер у рекреаційно-ту-

ристичний кластер.
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