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туации, например, при прогнозе тенденций развития производст-
ва и сбыта продукции в рамках ФПГ на ближайший период вре-
мени, и, возможно, при анализе функционирования сторонней
ФПГ, достоверная информация может отсутствовать, что также
вызывает необходимость интервального оценивания и, соответс-
твенно, использования имитационных расчетов.

Анализ результирующего распределения коэффициента корпо-
ративной эффективности позволяет выявить неэффективно работа-
ющие команды ТЦ. В реальных условиях это может потребовать
применения дополнительных мер по коррекции деятельности пред-
приятий — увеличения финансирования, перераспределения мате-
риальных ресурсов, модернизации оборудования, совершенствова-
ния технологических процессов, усиления контроля со стороны
центра, и — в случае необходимости — вывод из ТЦ и надлежащая
замена неэффективно работающих предприятий.

Представленная модель может использоваться в ситуаци-
ях, характеризуемых отсутствием детальной количественной ин-
формации — как на стадии формирования ТЦ, так и на этапе
анализа эффективности функционирования команд ФПГ.
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Останніми роками в українській хімічній промисловості від-
буваються важливі інституційні зміни, обумовлені активними
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процесами переформатування й консолідації галузі. Ключові по-
дії на галузевому ринку М&А пов’язані з діяльністю в азотній та
титановій підгалузях групи компаній Ostchem Holding AG, що є
підконтрольною холдингу Group DF.

Як було показано у попередніх прикладних дослідженнях ав-
тора [1, 2], одним з основних мотивів інтеграційних стратегій у
вітчизняному хімічному комплексі є реалізація різних видів ор-
ганізованої синергії. Аналогічний за змістом, але більш масштаб-
ний досвід використання стратегічного синергізму мають великі
російські хімічні холдинги. Отже, вивчення, систематизація й
аналіз їхнього досвіду є актуальним науково-практичним завдан-
ням у рамках загальної проблематики підвищення ефективності
управління підприємствами на синергетичних засадах.

В якості теоретико-методичної бази роботи використані відомий
збірник праць західних учених [3], низка публікацій вітчизняних
науковців, а також результати власних досліджень щодо сутності,
видів, джерел, умов прояву, оцінки та забезпечення позитивного
синергізму в інтеграційних процесах. У статті [4] викладено анало-
гічні за постановкою питання застосування синергетичного підходу
до оцінювання практичного досвіду формування й функціонування
інтегрованих структур у металургії і комунальній сфері.

Вивчення й узагальнення російського досвіду реалізації інтег-
раційних стратегій у хімічному комплексі та аналіз їхньої сине-
ргетичної основи дозволяють виділити наступні моменти.

Домінуючу роль в інституціональній структурі російської хіміч-
ної промисловості відіграють потужні вертикально і горизонтально
інтегровані компанії, що об’єднують добувні й переробні підприєм-
ства, логістичні оператори і збутові мережі (ВАТ «МХК «ЄвроХім»,
ВАТ «Акрон», ВАТ «ФосАгро», ВАТ «ОХК «УРАЛХІМ», ВАТ
«Уралкалій», ВАТ «СДС Азот», ВАТ «Башкирська хімія» та ін.).
Вони отримують загальновідомі вигоди синергізму, пов’язані з оп-
тимізацією й уніфікацією всіх бізнес-процесів, координацією виро-
бничо-збутової політики, нейтралізацією різких коливань ринкової
кон’юнктури, зменшенням конкуренції на внутрішніх ринках і змі-
цненням конкурентних позицій на світових ринках, централізацією
інвестиційної діяльності, стандартизацією управління й звітності,
оптимізацією фінансових потоків на основі механізмів внутрішньо-
го цінового і податкового регулювання, скороченням витрат на
укладання і виконання комерційних контрактів.

Однак головною передумовою створення інтегрованих структур
і формування відповідних стратегій злиття та поглинань є значна
залежність хімії і нафтохімії від первинної сировини й енерговит-
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рат. Отже побудова повних логістичних ланцюжків з метою стабілі-
зації і здешевлення поставок енерго-сировинних ресурсів є основ-
ним трендом галузевого ринку М&А. Наприклад, у 2012 р. для роз-
витку свого азотного сегменту «ЄвроХім» здійснив придбання
газовидобувної компанії «Північнафта — Уренгой», що дозволило
підвищити самозабезпеченість групи природним газом до 25 %.

Ще одна особливість останнього часу — активізація діяльнос-
ті ключових гравців російського хімічного ринку з розширення
своєї присутності на міжнародних ринках, у тому числі шляхом
придбання іноземних виробничих активів, систем транспорту-
вання і дистрибуції. Так, торік «ЄвроХім» придбав у компанії
BASF бельгійський актив з виробництва мінеральних добрив,
який отримав назву EuroChem Antwerpen, і компанію зі збуту
азотних добрив K+S Nitrogen (тепер дистриб’юторська мережа
EuroChem Agro). Основними джерелами синергії тут є приєднан-
ня до передового виробничо-технологічного досвіду (зокрема з
енергоефективності), розвиток ділової культури, розширення
географії продажів, оптимізація логістики.

Цікавими для науково-практичного аналізу є і зворотні при-
клади деінвестування з метою усунення негативної синергії. Та-
ким можна вважати продаж у 2011 р. ВАТ «СИБУР — Міндоб-
рива», яке створювалося як центр консолідації агрохімічних
активів ВАТ «Газпром», і ВАТ «СИБУР — Руські шини» в рам-
ках підготовки нафтохімічного холдингу «СИБУР» до IPO.

Таким чином, в інтеграційних стратегіях російських хімічних
холдингів чітко простежується їхня орієнтація на пошук і реалі-
зацію різних за змістом і формою прояву довгострокових сине-
ргетичних ефектів, які формують міцну базу їхніх стійких конку-
рентних переваг на внутрішніх і світових ринках.
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