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Вступ
Успішне функціонування будь-якого підприємства, в тому 

числі аграрного, побудоване на впроваджені продукції науково- 
технічного прогресу, ефективному використанні сировинної бази 
та альтернативному управлінні процесом переробки продукції. 
Одним із методів досягнення вищесказаного є використання основ 
інтеграції, адже за визначенням економічна інтеграція трактується 
як свідомий та планомірний процес розвитку глибоких, стійких 
взаємозв'язків між суб'єктами господарювання, створення різних 
господарських комплексів як на міжнародному рівні так і на 
державному та регіональному. Внаслідок такої співпраці 
відбувається прискорення НТП, підвищується ефективність 
господарювання підприємств, покращується соціально-економічне 
становище певного регіону.

Говорячи про інтеграцію як про процес самоорганізації і 
виникнення нової стійкої системи, а також появи нових 
властивостей-вигод до цього не притаманних жодному учаснику 
об'єднання, варто звернути увагу на таке поняття як „синергетика”. 
Адже предметом її вивчення виступають дисипативні системи, які 
характеризуються обміном енергією та речовиною із навколишнім 
середовищем. В нашому випадку такими об'єктами є:

- система транснаціонального рівня (Міжнародна Молочна 
Федерація);

- система національного рівня (Міністерство агрополітики та 
продовольства України, Союз молочних підприємств України (435 
підприємств «Укрконсервмолоко», Національна асоціація 
молочників України «Укрмолпром» ));

- система регіонального порядку (Головні управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління 
харчової і переробної промисловості, ринків сільськогосподарської 
продукції і розвитку сільської місцевості, асоціації «Укрмолпром», 
регіональні об’єднання, холдинги);

- система локального рівня (молзаводи, локальні кластери, 
об’єднання по виробництву і переробці молока, молочарські 
кооперативи); 

- система мікрорівневого рівня (сільськогосподарські 
підприємства різних організаційно-правових форм
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господарювання, особисті селянські господарства, обслуговуючи 
кооперативи, приймальні пункти, товариства і сільські асоціації).

Під енергією слід розуміти потоки інформації, досвіду та ін, які 
проходять за допомогою детермінантів впливу – міжнародних 
проектів, положень стандартів.

Отже, ми бачимо, що такі категорії як „синергетика” та 
„інтеграція” є взаємодоповнюючими і тому досить вдало виступає 
методика використання принципів синергії при дослідженні 
особливостей об'єднань підприємств, що в свою чергу дасть 
можливість більш точно провести аналіз процесу формування 
контрактів між виробниками та переробниками молока, 
логістичних схем збуту, організації закупок молока 
молокопереробними підприємствами з точки зору кластерного 
формування на локальному рівні.

Зупиняючись на методологічному інструментарію, ми 
звертаємо увагу на системний підхід до вивчення економічних 
процесів і явищ при виробництві та переробці молока, де 
механістичною основою є кластерний аналіз, а його „еверестом” – 
синергетика.

Для аграрного комплексу, як провідного сектору національної 
економіки, який в теперішній час набуває обертів розвитку на 
транснаціональному рівні освоєння синергетичних основ інтеграції 
матиме велике значення для досягнення все більших і більших 
висот.

Не менш важливим для рентабельного функціонування 
інтеграційної системи є її управління. В цій монографії нами 
пропонується побудова синергетичної структури управління з 
використанням гештальту, тобто побудування бажаного стану 
системи в кінцевому етапі її функціонування (апріорне визначення 
образів бачення цієї системи в оптимістичній уяві).

Автор щиро вдячний Заслуженому діячу науки і техніки 
України, почесному професору ЖНАЕУ Ходаківському Євгенію 
Івановичу за поради в підготовці розділів монографії, а також за 
саму ідею про необхідність створення цієї праці, яка буде цінною 
для науковців, керівників аграрних підприємств, представників 
органів державної влади.
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РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЦІЇ. ГЕНЕЗИС 
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Теорія і практика розвитку інтеграції

Сучасну країну (в тому числі Україну) можна уявити як певну 
систему (загальна економіка), яка складається із різних за 
величиною підсистем (галузей), які в свою чергу складаються із 
менших елементів (суб’єктів господарювання). Говорячи про це, 
хотілося б більш уваги приділити їх взаємодії, адже за законами 
синергетики це є однією із основних ознак системи. Отже, 
розглянемо суть та роль інтеграції в хронологічному порядку для 
науковців (теоретичне значення) та генезису економіки (практичне 
значення).

Згідно до основ класичної економічної теорії практичне 
втілення економічної інтеграції визначається логікою розвитку 
ринкової економіки. З точки зору традиційних підходів до 
розуміння категорії економічної інтеграції, вона передбачає 
поступове підвищення рівня відкритості господарських систем.

У загальному вигляді поняття інтеграція (лат. integration – 
відновлення, поповнення від integer – цілий) тлумачиться як стан 
поєднання окремих диференційованих частин в єдине ціле. Існуючі 
теорії інтеграції різноманітні, але їх об’єднує спільне положення 
про формування концепції переваг великого господарського 
комплексу. Проте, між дослідниками теорії інтеграції не 
сформувалося єдиного погляду на її сутність, зміст і наслідки. 
Вважається, що витоки практичної інтеграції були суто 
європейськими, тоді як методи теоретичного  тлумачення 
переважно американські1.

В кінці XIX ст. в Німеччині досить широко обговоряться 
питання форм організації виробництва, про що свідчать праці 
представників нової історичної школи (К. Бюхер, В. Зомбарт). В 
першу чергу це пов’язано із тим що Німеччина пізніше Англії 
ввійшла в індустріальний розвиток, трансформація організаційних

1 Зінчук Т. О. Європейська інтеграція / Т. О. Зінчук – Житомир : ДВНЗ, 
2008. – 395с.
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форм проходила досить швидко та яскраво, і сама по собі наука 
була більш розвинена в порівнянні із XVIII ст., коли розпочалась 
промислова революція в Англії.

Одним із основних надбань Бюхера є його схема послідовності 
історичних форм організації виробництва, розпочинаючи із самого 
простого (замкнуте натуральне господарство) і закінчуючи 
капіталістичними фабриками, де, на нашу думку, варто звернути 
увагу на систему „викладання сировини” – робітник (ремісник) 
виробляв продукт із сировини, передану замовником, як правило 
купцем, потім продавав цьому купцю готовий продукт за ринковою 
вартістю за виключенням вартості сировини (певним чином це є 
ази інтеграції, об’єднання покупця-продавця).

Найбільший спектр дослідження видів, так би мовити, 
інтеграційних форм дав відомий англійський історик М. Берг в 
своїй роботі „Фабрики, ремісні майстерні і промислова 
організація”. Він показує наявність поляризованої системи 
організаційних форм, де з одного боку були присутні великі 
централізовані господарства (фабрики), а з другого – велика 
кількість децентралізованих малих виробничих одиниць2.

Внаслідок швидкого розвитку економіки спричиненого 
промисловою революцією фабрик, яка на той момент виступала чи 
не головним суб’єктом інтеграційних формувань виявила ряд 
управлінських проблем, вирішення яких спричинило появу нових 
ієрархічних групувань у вигляді вертикально-інтегрованих 
корпорацій, які в свою чергу відіграли значну роль у формуванні 
сучасної економіки.

Особливість кожної галузі полягала в тому, що скрізь було 
створено ядро із 2-3 корпорацій, які конкурували між собою, 
створюючи при цьому олігополістичний тип ринку шляхом 
нецінових методів.

Також збереглися промислові кооперативи, в окремих регіонах 
(Італія, Німеччина, СІНА) розвиваються так звані „індустріальні 
райони”, складаючись із дуже малих форм виробництва, активно 
впроваджуючи інноваційні технології та продукти, при цьому

2 Белоусенко М.В. Общая теория экономичоескй организации: 
организационная эволюция индустриальной экономики: Монография. – 
Донецк, ДонНТУ, 2006. – 432 с.
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роблячи значний вклад у ВНП. Інколи їх розміри настільки 
зменшувались, що більш нагадували рентабельну систему 
„викладання сировини”.

На початку XX ст. в масовому виробництві з’являються 
підприємства, які інтегрують виробництво та масовий збут 
продукції, з часом вони стають домінуючими в тій чи іншій галузі, 
створюючи олігополістичну структуру (шляхом злиття чи 
поглинання). Іншими словами, все більшого значення набирають 
вертикально-інтегровані менеджерські структури. В даному 
випадку можна виділити певні особливості, де однією з них є 
вертикалізація (в нашому випадку вона є головною). Цей процес 
включав в себе інтеграцію управління певних стадій виробництва 
напівфабрикатів і збутових (оптових, а інколи роздрібних) 
операцій. Часто ці стадії були як самостійні фірми, які були 
поглинені або злились в процесі злиття і поглинання, хвиля яких 
пройшла на той момент в США, або виникли як нові підрозділи 
розвиваючої компанії (вертикальна інтеграція).

Одним із прикладів нетипового об’єднання виступають 
підприємства залізничної галузі. Проте інтеграція була виражена як 
ріст фірм до розміру гігантських корпорацій в формі 
горизонтального злиття з середніми залізничними компаніями. 
Чендлер називає такі структури імперіями, так як вони були 
першими такого роду корпораціями (мегакорпораціями). В цей же 
період багато компаній стали об’єктами фінансових спекулянтів, 
тим самим пришвидшивши процес інтегрування.

В машинобудуванні, нафтохімії, побутовій хімії, виробництві 
продуктів харчування значно частіше зустрічається вертикальна 
інтеграція, деякі компанії росли внутрішньо, а інші – за рахунок 
злиття і поглинання.

Наприклад, Чендлер виділяє три причини виникнення таких 
інтеграційних структур, а саме:

1. Необхідність зменшення невизначеності відносно поставок 
сировини та збуту.

2. Розширення та активізація ринків збуту за рахунок 
підрозділів збуту, використовуючи при цьому рекламу на 
споживача.

3. Сервісне обслуговування техніки.
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Варто звернути увагу на те, що „величина” такої інтеграції була 
різною. Інколи компанії поглинали тільки оптових реалізаторів, 
перетворюючи їх в своїх менеджерів і робочих, а роздрібні 
залишалися самостійними. Інколи поглинались усі. Те саме було із 
фірмами по виробництву напівфабрикатів та транспортними 
компаніями.

Багато американських компаній могли обійтися без 
вертикальної інтеграції, так як вони використовуючи довгострокові 
контракти зуміли побудувати стійку кооперацію, проте динамізм 
економіки і ряд інших факторів (інституціональні – прийняття 
антитрестових законів) не дозволили їм цього зробити, і вони 
прийняли стратегію росту в формі створення вертикально- 
інтегрованих організацій. Однак очікувана ефективність від 
злиття/поглинання була можлива лише при перебудові нової 
організаційно-управлінської структури.

Яскравим прикладом такого злиття виступає компанія 
„Дженерал електрик”, яка використовувала класичну U-форму 
управління з метою координування масового виробництва 
обладнання.

Для підсумовування генезису поняття „інтеграція" в зарубіжній 
літературі слід визначити, як воно трактується в англомовних 
виданнях, оскільки це слово мас англосаксонські коріння. 
Насамперед, слід ознайомитися з трактуванням цього поняття у 
„The Oxford English Dictionary”, де зазначено, що у 1620 році воно 
розумілося як ціле, що складено з усіх його частин в одне ціле і 
більше належало до логіки, а пізніше (1700 р.) було визначено, що 
інтеграція – це дія або процес становлення композита як цілого 
шляхом поєднання окремих частин або елементів, комбінація в 
інтегральне ціле.

У Новій Британській енциклопедії це поняття вже трактується з 
економічного погляду як процес об'єднання економік груп країн 
при скасуванні не тільки торговельних бар'єрів, а й також 
проведення єдиної грошової, податкової та інших сторін 
економічної політики.
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Зазначимо, що з точки зору економічної кібернетики 
інтеграцією можна розглядати як процес об’єднання сукупності 
супідрядних елементів в єдине утворення3.

Своє трактування наводиться у словнику іншомовних слів – 
об’єднання в ціле будь-яких окремих чистин (загальне); процес 
інтернаціоналізації господарського життя, об’єднання економік 
ряду країн (економічне тлумачення)4.

Поступово це поняття ускладнювалося, але на радянському 
інформаційному просторі воно стало обговорюватися лише в 60-ті 
роки. До того ж, у Великій Радянській енциклопедії видання 1953 
року та у Малій Радянській енциклопедії видання 1959 року цей 
термін взагалі відсутній. Природно, що і в україномовних 
енциклопедіях він також не згадувався, і нарешті, в третьому 
виданні Великої радянської енциклопедії було надано поширене 
тлумачення терміна „інтеграція" як біологічної, соціальної, 
економічної форм. При цьому економічна інтеграція розглядалася в 
двох площинах:

1) найновіша форма інтернаціоналізації господарського життя, 
що в умовах капіталізму формується у вигляді органічного 
поєднання двох факторів — взаємного переплетіння монополій 
різних країн і проведення погодженої державно-монополістичної 
політики у взаємних економічних відносинах й у відносинах із 
третіми країнами, яка почалася після Другої світової війни;

2) соціалістична економічна інтеграція, яка на відміну від 
капіталістичної, трактувалася радянськими політологами як 
свідомо і планомірно регульований комуністичними і 
робочими партіями та урядами країн-членів Ради 
Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) процес міжнародного 
соціалістичного поділу праці, зближення економік і 
формування сучасної високоефективної структури

3 Гаєць В. М., Лисенко Ю. Г., Вовк В. М., Благун І. С., Вітлинський В. В. 
Економічна кібернетика. Т. 1. – Донецьк ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 
С. 27.
4 Словник іншомовних слів / за ред. члена-кореспондента АН УРСР О. С. 
Мельничука. – К: видавниче об’єднання „Вища школа”. – 1977. – 776 с.
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національних господарств, поступове зближення й 
вирівнювання їх економічного розвитку.

Розвиваючи цю позицію в подальшому, поняття соціалістичної 
інтеграції розумілося як об'єктивний процес і закономірність 
інтернаціоналізації виробництва країн соціалістичної 
співдружності, зближення та поглиблення взаємодії національних 
економік, розвиток міжнародного соціалістичного поділу праці, 
розширення й зміцнення світового соціалістичного ринку, що 
регулюється РЕВ5.

Цікавою є позиція відомого європейського політолога 
Гріффітса Р.Т., який висловився щодо того, що традиційно слово 
„інтеграція” розуміють як зближення і посилення 
взаємозалежності. При цьому в економічному плані це 
сприймалося як інтенсифікація двосторонніх товарних та 
інвестиційних потоків. Але в 50-ті роки політологи перехопили 
термін „Інтеграція” й поступово перетворили його в синонім 
„наддержавність”, спільного здійснення суверенітету над тим, що 
до того вважалося сферою контролю окремих держав.

Аналіз ситуації в Україні
Результати емпіричного дослідження діяльності 10 тисяч 

українських промислових підприємств у 1996-1998 рр. показали, 
що зростання вертикальної інтеграції наприкінці 90-х було 
спричинено серйозними обмеженнями ліквідності підприємств під 
час кризи неплатежів. Посилення вертикальних зв'язків допомогло 
підприємствам із порівняно низьким початковим рівнем 
вертикальної інтеграції подолати ефект дезорганізації в середині 
90-х років. У той же час підприємства із порівняно високим 
початковим рівнем вертикальної інтеграції демонстрували меншу 
гнучкість у пристосуванні до нестабільного ринкового середовища, 
що призвело до нижчих показників їх ефективності. Підвищення 
рівня вертикальної інтеграції позитивно корелювало із зростанням 
ринкової концентрації, що підкреслює необхідність ретельного 
моніторингу процесів вертикальної інтеграції, зокрема в галузях, де 
рівень економічної концентрації вже є високим.

5 Біленький О.Ю. Генезис поняття „інтеграція” // Економіка АПК – 2010. – 
№12. – С. 56-58.
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Особливого розвитку в Україні отримала вертикальна 
інтеграція через перехресне володіння акціями. Одним із 
показників цього феномену є виникнення нових великих компаній 
із вертикально пов’язаними сферами діяльності. Ці посередницькі 
компанії зазвичай торгують продукцією підприємств, у яких вони 
підтримують структури перехресного володіння акціями. Широке 
розповсюдження перехресного володіння акціями в Україні 
пов'язане із низьким рівнем захисту прав акціонерів, що володіють 
неконтрольними пакетами акцій; недорозвиненістю фінансової 
системи, що обмежує можливості повного викупу; можливістю для 
ухилення та уникнення оподаткування, які забезпечуються таким 
типом комерційної організації.

Контроль за вертикальною інтеграцією в Україні є надзвичайно 
складним питанням, зважаючи на те, що. під час процесу прийняття 
рішень органам влади бракує добре визначених кількісних та 
якісних критеріїв. Згідно з позицією співробітників 
Антимонопольного комітету України, розслідування проводяться 
на основі індивідуального підходу, який, з одного боку, вимагає 
високого рівня професіоналізму від виконавців, а з іншого – 
залишає місце для корупції та дискреційних рішень. Відсутність 
чітких та зрозумілих критеріїв унеможливлює оприлюднення 
рішень. Це негативно впливає на довіру та можливість передбачити 
наслідки операцій злиття чи придбання.

Звичайно, вертикальна інтеграція не завжди є поганим явищем. 
Проте у пресі та навіть у документах нормативного характеру 
досить часто можна бачити певною мірою спекулятивні 
твердження про необхідність підтримки вертикальної інтеграції в 
експортних або імпортозамінюючих галузях економіки України. Чи 
мають такі твердження економічне підгрунтя?

Поширений аргумент щодо високо вертикально інтегрованих 
іноземних конкурентів не завжди є вірним. Багато великих 
іноземних компаній, які були високо інтегровані після Другої 
світової війни, з кінця 70-х років зіткнулися із проблемами 
ефективності та перейшли до мережної системи відносин із 
постачальниками. Це стосується, наприклад, великих австрійських 
виробників сталі. Нещодавній досвід німецької компанії 
DaimlerChrysler є іншим прикладом. Компанія, яка раніше 
виробляла більшу частину важливих товарів для проміжного
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споживання, сама все більше покладається на зовнішні контракти. 
Якщо на даний момент зовнішні закупівлі становлять близько 60 
відсотків від загальної вартості, метою на наступні роки є 
досягнення рівня 70 відсотків.

Експортна орієнтація політики у напрямку вертикальної 
інтеграції є меркантилістською за своєю природою у сенсі 
перебільшення важливості позитивного торговельного балансу для 
розвитку країни. Проте, єдиною економічною причиною 
вертикальної інтеграції є підвищення ефективності та
конкурентоспроможності підприємства, незалежно від географії 
ринків, на яких воно працює. Крім того, оскільки рівень ринкової 
концентрації в багатьох експортоорієнтованих галузях України все 
ще є вищим за середній для економіки, підвищення вертикальної 
інтеграції в цих галузях може допомогти домінуючим
підприємствам зберегти їх монополістичну владу і, можливо, 
поширити її далі на суміжні ринки. Це суперечить меті 
конкурентної політики, яку встановлено Президентським Указом, 
де частку монополістичних секторів в економіці визначено на рівні 
10-12 відсотків від ВВП.

Аргумент ефективності на користь вертикальної інтеграції 
піднімає питання щодо доцільності субсидування вертикально 
інтегрованих підприємств. Якщо позитивне рішення стосовно 
вертикального об'єднання базується на розумному доведенні 
потенційних вигод у плані ефективності, відповідна вертикально 
інтегрована структура не повинна субсидуватися ані прямо (як у 
сільському господарстві), ані приховано (як у галузі з виробництва 
сталі через надання податкових пільг). Інакше, навіть у 
найкращому випадку суспільство буде змушене співіснувати із 
потенційними негативними наслідками вертикальної інтеграції (які 
можуть виникнути в середньостроковому чи довгостроковому 
періоді), тоді як не зрозуміло, що сприяло підвищенню 
ефективності – субсидії чи власне вертикальна інтеграція. У 
гіршому випадку суспільство отримає подвійну проблему: 
збільшення економічної концентрації та створення великого й 
неефективного монстра, що є надто великим, аби зазнати поразки, 
і, відповідно, вимагатиме навіть більших субсидій.

Ідея високоефективних експортоорієнтованих вертикальних 
структур відповідає моделі промислового розвитку, яка
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використовувалась певний час країнами Азійських Тигрів. Ця 
модель забезпечує певні позитивні короткострокові результати 
щодо зростання ключових економічних показників. Проте вона 
також ілюструє те, що вертикально інтегровані та 
експортоорієнтовані галузі стають високо чутливими до зовнішніх 
шоків. На додаток, нещодавній емпіричний досвід свідчить про те, 
що у середньостроковому періоді темпи зростання загальної 
продуктивності значно сповільнюються і довгострокове зростанню 
затримується.

Інший популярний аргумент на підтримку вертикальної 
інтеграції в експортоорієнтованих галузях стосується її можливого 
позитивного впливу на створення доданої вартості в економіці та 
поліпшення самої структури експорту. Логіка полягає у 
наступному. Експортери сировини та продуктів проміжного 
споживання отримують значні надходження фінансових ресурсів, 
що можуть складати потенційні інвестиції. Для того, щоб створити 
стимули для реінвестування прибутків у національні галузі, 
вертикальну інтеграцію необхідно підтримувати. Зростання 
національного виробництва кінцевих продуктів приводить до 
збільшення доданої вартості і має позитивний вплив на економіку. 
Цей аргумент досить часто використовується стосовно процесів 
інтеграції в Росії і лежить в основі певних позитивних рішень 
антимонопольного комітету щодо вертикальної інтеграції в 
українській металургії. В той час як не існує сумнівів відносно 
необхідності створення стимулів для реінвестування в національні 
галузі, інвестиційні рішення економічних агентів визначаються 
швидше загальною якістю інвестиційного клімату в країні, ніж 
можливістю вертикальної інтеграції як такою6.

Ми розглянули розвиток інтеграційних процесів в Україні з 
практичної точки зору, щодо теоретичних досліджень то тут варто 
звернути увагу на таких вітчизняних вчених як Андрійчука В.Г., 
Саблука П.Т. та інших. Проведемо детальніший аналіз цього 
питання.

6 Акімова І., Щербаков О. Стимули вертикальної інтеграції // 
Конкуренція. – 2002. – №1. – С. 23-27.
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За часів радянської влади українські дослідники у виданні 
„Экономический словарь агропромышленного комплекса" дали 
опис уже кількох трактувань терміна „інтеграція”:

„Інтеграція вертикальна” – як форма організаційного 
об'єднання сільськогосподарських і промислових підприємств, а 
також допоміжної діяльності, яка забезпечує єдність та 
безперервність відтворювального і технологічного процесів – від 
виробництва сировини до випуску і доставки споживачу готового 
продукту;

„Інтеграція горизонтальна” – як форма організаційного 
об'єднання сільськогосподарських підприємств і господарств з 
однорядною діяльністю при високому рівні концентрації та 
спеціалізації;

„Інтеграція виробництва” – як планомірно регульований 
державними органами процес органічного поєднання всіх 
ланцюгів, що забезпечують формування цілісної системи „наука- 
техніка-виробництво”;

„Інтеграція економіки" — як об'єктивний процес, зумовлений 
розвитком продуктивних сил.

Зазначимо, що ці види інтеграції притаманні й іншим сферам 
економіки країн. Достатньо повно це розглянуто у двох виданнях 
сучасного економічного словника, в якому, крім того, введені 
поняття „Інтеграція прогресивна” – в маркетингу, при якій 
компанія намагається підпорядкувати або поставити під жорсткий 
контроль інші фірми - конкуренти та „інтеграція регресивна” – коли 
також у процесі маркетингу компанія намагається підпорядкувати і 
контролювати своїх постачальників.

Разом із тим група українських дослідників трактує „інтеграцію 
прогресивну” як придбання фірмою у володіння або запровадження 
тільки жорсткого процесу, державних витрат, системи контролю 
над своєю системою розподілу.

У свою чергу відомий український фахівець з економіки 
професор Мочерний С. В., відповідальний редактор видання 
„Економічна енциклопедія” вводить до обігу також нове поняття – 
„інтеграція валютна” як цілеспрямований процес поступового 
зближення та об'єднання валютної політики і валютних відносин 
країн-учасниць у межах регіональних економічних об'єднань, а 
білоруський    дослідник     Золотогоров     В. Г.     вводить      поняття
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„Інтеграція соціальна” як наявність упорядкованих відносив між 
окремими особами, їх групами, організаціями, державами та 
іншими системами, а також сукупність процесів, які забезпечують 
зближення різнобічних елементів, що взаємодіють між собою в 
соціальній сфері, а також „інтеграція територіальна”, що заснована 
на існуючих взаємозв'язках між виробництвами, підприємствами, 
галузями промисловості, яві розташовані у безпосередній 
близькості, коли готова продукція одних із них є ресурсом для 
інших.

Розглядаючи інтеграцію біологічного, групового, мовного, 
політичного плану різні дослідники більшу увагу приділяють 
„інтеграції економічній”, як формі інтернаціоналізації 
господарського життя, об'єктивний процес переплетіння 
національних господарств і проведення погодженої міждержавної 
політики, а у Великій російській енциклопедії, крім того, наведено 
поняття „інтеграції торговельної”, коли у межах окремих країн і 
регіонів формуються зони вільної торгівлі і укладенням 
двосторонніх та багатосторонніх митних союзів.

Останніми роками більшу увагу приділяють поняттям 
економічної та міжнародної інтеграції. Таж, у словнику „Сучасна 
економічна теорія” зазначено, що термін „integrated economy” 
(інтегрована економіка) – відносять до ситуації, коли різні сектори 
економіки, як правило, сільського господарства і промисловості, 
ефективно працюють разом та є взаємозалежними як частка 
процесу розвитку.

Щодо міжнародної економічної інтеграції, то Гальчинський А. і 
Єщенко П. трактують її як зближення, взаємопереплетіння, 
зрощування господарських комплексів двох або більше країн із 
формуванням цілісної регіональної (міжнародної) господарської 
системи. При цьому об'єктивними передумовами формування 
регіональних інтегрованих систем, на їхню думку, є поглиблення 
міжнародного поділу праці та необхідність, у зв'язку з цим, 
усунення бар'єрів вільного переміщення інформації, капіталів, 
товарів, зокрема енергетичних ресурсів, послуг і робочої сили між 
учасниками інтегральних об'єднань, забезпечення на цій основі їх 
найбільш ефективного використання.

На думку відомого українського фахівця Білика Ю.Д.: 
"Економічна   інтеграція   –  це  свідомо   і  планомірно   регульований
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процес міжнародного поділу праці, зближення економіки та 
формування сучасної високоефективної структури національних 
господарств, поступове зближення й вирівнювання рівнів їх 
економічного розвитку, формування глибоких і стабільних зв'язків 
у галузях економіки, науки та техніки, розширення й зміцнення 
міжнародного ринку цих країн, удосконалення товарно-грошових 
відносин”.

Надавши таке широке трактування поняттю „економічна 
інтеграція”, Білик Ю.Д., на жаль, не включив до нього створення 
спільного внутрішнього ринку й проведення відповідно погодженої 
митно-тарифної політики7.

Як засвідчує економічна енциклопедія під інтеграцією слід 
розуміти поступове зближення та об’єднання економічних 
суб’єктів у процесі їх взаємодії (взаємовпливу, взаємопроникнення, 
взаємозбагачення та ін.)8.

За словами Андрійчука В.Г. інтеграція означає організаційне 
поєднання технологічно пов’язаних між собою різнорідних видів 
діяльності з притаманними їм функціями з метою виробництва 
кінцевого продукту і доведення його до споживача, а також 
досягнення на цій основі вищих економічних результатів9.

Отже, аналіз літературних джерел показав, що більшість 
визначень зводиться до одного – „інтеграція – це об’єднання зусиль 
для отримання позитивного кінцевого результату”.

У власному розумінні поняття інтеграції розглядається як 
об’єднання, злиття, інколи поглинання ресурсів, які наявні на 
підприємстві або можуть бути використані із іншими суб’єктами 
господарювання з метою досягнення спільної мети (отримання 
позитивного синергетичного ефекту).

7 Біленький О.Ю. Генезис поняття „інтеграція” // Економіка АПК – 2010. – 
№12. – С. 56-58.
8 Економічна енциклопедія: у трьох томах. Е 45Т.1 / ред. кол.: С.В. 
Мочерний (відп. ред.) та ін. –  К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 
864 с.
9 Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і 
перероблене. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 554.
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1.2. Сутність та характеристика поняття „інтеграції” як 
економічної категорії

Прослідкувавши розвиток інтеграційних процесів стає 
зрозуміло, що інтеграція чи не найактуальніше явище сьогодення. 
Все більше підприємств групуються у різні об’єднання – асоціації, 
корпорації, альянси та інші, як перспективні форми реалізації 
різноманітних інтересів їх учасників.

Останніми десятиліттями різні аспекти існування інтеграції 
підприємств активно обговорюються в науковій та науково- 
популярній спеціальній літературі. Так як інтеграція є тим 
каталізатором, який допоможе реалізувати внутрішній потенціал 
виробничо-промислового комплексу України, який не може до 
кінця проявити себе через ряд проблем:

1. Виробничі проблеми. Це насамперед застаріла технічна і 
технологічна база, високий рівень енерго-, ресурсо- та 
трудоємності продукції, збільшення тривалості операційного 
циклу, обмеженість сировинно-ресурсної бази.

2. Фінансові проблеми. Майже кожне друге підприємство в 
Україні відчуває брак обігових коштів, постійне збільшення 
податкового тиску, проблеми постачання та реалізації, які 
впливають на рівень ефективності діяльності.

3. Кадрові проблеми. Недостача висококваліфікованого 
персоналу на всіх рівнях, що призводить до неефективного 
управління та прийняття необгрунтованих господарських рішень.

4. Інвестиційні проблеми. Незначний рівень інвестиційної 
привабливості із законодавчим регулюванням залучення інвестицій 
значно ускладнюють розвиток вітчизняної промисловості.

5. Територіальні проблеми. Після розпаду СРСР промисловий 
комплекс України залишився без необхідних економічних зв’язків, 
внаслідок чого в Україні і досі відсутній повний життєвий цикл 
руху товару.

6. Політичні проблеми. Країна знаходиться у стані політичної 
нестабільності, де надмірне втручання політичних чинників у 
розвиток суб’єктів господарювання, використання 
адміністративного ресурсу, непорозуміння з основними 
стратегічними партнерами та бюрократичні перепони суттєво 
зменшують розвиток економіки.
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Інтеграційні процеси в Україні продовжують набирати оберти, 
а отже тут ще не напрацьовано того категорійного трактування, 
який дозволить оперувати установленою категорією10.

Категорія інтеграції за своїм значенням тісно пов’язана з цілим 
рядом понять, що також значною мірою впливають на онтологію 
предметної галузі. Так, можна підтримати М. Р. Зайнуліну щодо 
заміни інтеграції поняттям системного підходу, де система 
розглядається як цілісне утворення, якому притаманні подані на 
рис. 1 властивості. Обмеженістю такого твердження є певна 
статичність, заснована на потребі чіткого встановлення меж і 
взаємозв’язків системи. Окрім того, інтеграція як процес вимагає 
наявність механізму реального об'єднання розрізнених елементів 
підприємства в єдину систему. Отже, система в більшій мірі фіксує 
об’єктну форму цілого, а інтеграція відбиває процес її отримання.

Рис. 1. Триєдиний розгляд категорії „інтеграція”

10 Устенко С.В., Зінов’єва І.С. Інтеграція виробничо-промислових 
структур як шлях підвищення конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7 (86). 
С. 57-58.
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На окрему увагу заслуговує такий прояв інтеграційних 
процесів, як поява нових властивостей у отриманої цілісності 
(відповідно до будь-якого кінцевого етапу, з поданих на рис. 2 
варіантів).

Рис. 2. Семантичне порівняння споріднених з інтеграцією
категорій11

Кожна з означених на рис. 2 складових може розглядатися як 
конкретна форма інтеграції. Можливі ж переплетіння варіантів 
взаємодії, особливо коли елементами виступають юридично 
незалежні підприємства, розширюють прояви інтеграції з 
управління зв’язками окремих функціональних сфер.

Економічна інтеграція сприяє посиленню взаємозв'язку та 
взаємодоповнюваності національних господарств на основі

11 Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм 
управління та моделювання розвитку: Монографія. – X.: ВД «ІНЖЕК», 
2008 – 408 с. Укр. мова

20

Взаємозв’язок Інтеграція Синтез

Злиття взає-
модіючих сис-
тем в однорід-
ну цілісність

Факт пізна- 
вальної діяль- 
ності та, крім 
того, завер

шальна форма 
інтеграційно
го процесу й 
основа для 
нової галузі 

знання

Єдність різ
номанітного, 
що не виклю
чає диферен
ційованість

Є однією з кінце
вих логічних форм 
реалізації взаємо
зв'язку як законо
мірності розвитку

Виступає базою кон
кретного перетворення 
в теорії та практиці ідей 
Інтеграційного розвитку

Спеціально створена 
умова для розвитку 

стратегічної інтеграції
Надає індиферентному 

пронесу інтеграції спря
мованості, наповнюючи 
її конкретним змістом

У взаємозв'язку 
сама-"пред

ставляє'’ загальні 
тенденції розвит

ку наукового 
знання, чим у 

значній мірі спри
яє вирішенню 

проблем

Ширше за 
охопленням 
об'єднуючих 

процесів ( має 
відношення не 
тільки до са
мого процесу 
об’єднання, 

але й до засо
бів його орга

нізації

Є потужним інтеграто- 
ром, що сприяє збли
женню компонентів 

різних систем Результат вза-
ємодії елемен-
тів і окремих

процесів

Синтез як вища фаза чи під
сумок інтеграційних процесів

Форма
взаємодії еле

ментів

Являє собою ту 
межу, до якої мо
же підійти реалі

зація взаємо
зв'язку

Визначає похідний 
склад конкретних інте

граційних процесів

Інтеграція як вища форма роз- 
визку взаємозв'язків



міжнародного поділу праці. Інтеграційний процес 
характеризується:

1) планомірною зміною структури окремих країн, 
координацією співпраці держав, узгодженою ув'язкою асортименту 
продукції у країнах співдружності, а також спільним 
використанням науково-дослідного потенціалу на основі 
міжнародного поділу праці. Внаслідок цього прискорюється 
науково-технічний процес, повніше використовуються сировинні 
ресурси, підвищується ефективність функціонування національних 
господарств;

2) створенням та удосконаленням міжнародної співпраці, що 
поглиблює міжнародну спеціалізацію та кооперування 
виробництва;

3) активізацією ролі внутрішньої економічної політики у 
створенні умов для поглиблення ефективності господарських 
зв'язків з іншими країнами.

Це виражається у перебудові економік поєднаних країн, 
скерованій на реалізацію взаємних і міжнародних норм якостей та 
стандарту. Інтеграція передбачає не тільки використання тих або 
інших особливостей галузевої структури виробництва у окремих 
країнах для взаємовигідного обміну діяльністю, але й 
цілеспрямовану перебудову структури національних господарств, 
що забезпечує значно вищий ступінь їхньої взаємодії та 
розширення можливостей міжнародного поділу праці. Утворення 
економічних спілок –  один з шляхів інтеграції країн, завдяки 
якому здійснюється міжнародний поділ праці та у кожної з країн 
з'являються додаткові можливості для розвитку економіки низки 
країн12.

Інтеграційний процес являється багатогранним явищем і може 
проявлятися:

- на рівні господарств –  при організації виробничої взаємодії 
структурних підрозділів, забезпеченні комплексності його 
розвитку;

12 Електронний ресурс - www.uk.wikipedia.org.
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- на рівні групи підприємств, господарств і організацій в 
конкретному продуктовому або регіональному підкомплексі13. 

Основними чинниками (факторами) формування інтеграційних 
процесів в Україні стають стратегія продуктивної диверсифікації, 
реструктуризація бізнес процесів, впровадження замкнутих 
виробничих циклів на основі вертикальної інтеграції.

Незважаючи на мінливість як внутрішнього так і зовнішнього 
середовищ основною метою (ціллю) створення інтегрованих 
формувань є збільшення масштабів діяльності (максимізація 
прибутку), зменшення інтенсивності конкуренції або зниження 
витрат (рис. 3.).

Якість інтеграційної взаємодії не досягається автоматично, 
внаслідок самого об’єднання. Потрібна послідовна реалізація; 
принципу системності шляхом чіткого визначення та виконання 
цілей та тісної взаємодії компонентів інтегрованої структури щодо 
їх досягнення. При не додержані цих вимог сумарні підсумки 
діяльності системи призведуть до негативного синергетичного 
ефекту, тобто спільна діяльність у межах системи 
характеризуватиметься меншими результатами, ніж сума 
результатів роботи окремо діючих елементів.

Якщо брати в розрізі учасників, то для господарств-виробників 
сировини участь в об’єднанні має бути рентабельною в плані 
гарантованого збуту виробленої продукції та своєчасної її оплати. 
Для переробного підприємства інтеграція повинна забезпечити 
стабільне надходження сировини від членів інтегрованого 
формування, що гарантує його нормальну роботу14.

Послідовно за цілеспрямованим процесом іде процес 
стимулювання. В загальному їх (стимули) можна поділити на 
внутрішні (є результатом взаємодії учасників групи) і зовнішні 
(визначаються вимогами структури того чи іншого ринку до 
реальних або  потенційних  його  учасників,  а  також  діями  фірм,  що

13 Чугаєвська С. В. Форми інтеграційних процесів в молокопереробному 
підкомплексі в сучасних ринкових відносинах // Вісник ЖДТУ. – 2004. – 
№1(27). – С. 329.
14 Чугаєвська С. В. Форми інтеграційних процесів в молокопереробному 
підкомплексі в сучасних ринкових відносинах // Вісник ЖДТУ. – 2004. – 
№1(27). – С. 328.
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ньому функціонують), де спостерігається безпосередня залежність 
досягнення фірмою зовнішніх переваг від досягнення внутрішніх 
вигод. Проте спостерігаються і певні перешкоди (значні початкові 
витрати, ризик переплати, опір персоналу зміну тощо), які є 
наслідком неефективної системи підготовки інтеграційних 
процесів та прорахунків власників об’єктів об’єднань15.

Рис. 3. Онтологія формування інтеграційного об’єднання

15 Устенко С.В., Зінов’єва І.С. Інтеграція виробничо-промислових 
структур як шлях підвищення конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7(86). – 
С. 63.
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В свою чергу досягнення мети стимулює до прийняття певних 
дій, застосування стратегії, в нашому випадку найбільш 
притаманними є консолідація в рамках інтеграції, спільне 
використання активів, впровадження замкнених технічних циклів 
тощо.

Інтеграція підприємств чи не найголовніший фактор 
економічного росту, адже вона забезпечує притік трудових, 
технічних, фінансових та інших ресурсів, дозволить найкращим 
чином об’єднати інтереси виробництва, переробки та реалізації, 
зменшуючи залежність від посередників. У результаті виникає 
ефект синергії, який дозволяє створити стратегічні переваги та 
швидко реагувати на запити споживачів. Успішність досягнення 
бажаного результату в першу чергу залежить від обраного типу та 
форми інтеграційного формування, їх взаємодії (рис. 4).

Розглянемо більш детальніше наведену класифікацію. Так, 
вертикальна інтеграція – це процес об’єднання підприємницьких 
структур різних рівнів одного технологічного ланцюга16 17. Вона, в 
свою чергу, буває:

- виробнича (поєднує підприємства-виробники сировини та 
переробні підприємства, що здійснюють виробництво продукції і її 
подальшу промислову переробку);

- маркетингова (передбачає збут виробленої продукції та 
постачання необхідними засобами виробництва);

- комплексна (поєднує обидва вказаних вище напрями)17.

16 Устенко С.В., Зінов’єва І.С. Інтеграція виробничо-промислових 
структур як шлях підвищення конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7(86). – 
С. 58.
17 Бурковська А.В. Розвиток інтеграційних процесів як важлива умова 
формування ефективного ринку агарної продукції // Вісник аграрної 
науки Причорномор’я. – 2005. – №4. – С. 41
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Рис. 4. Концептуальні засади класифікаційних ознак інтеграції

Головним стимулом до вертикальної інтеграції підприємства є 
можливість скоротити операційні витрати та збільшити його 
прибутки. З цієї точки зору виграші від вертикальної інтеграції 
настають внаслідок:

- зменшення витрат, пов'язаних з укладанням та виконанням 
комерційних контрактів та мінімізації втрат від опортуністичної 
поведінки контакторів.

- гарантії стабільних поставок сировини та матеріалів;
- створення потужного механізму уникнення цінового та 

податкового регулювання шляхом виконання операцій між 
підрозділами однієї компанії та забезпечення можливості
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збільшити   монополістичну   владу    на     пов'язаних     ринках,    що 
позитивно впливає на ціну та, відповідно, збільшує прибутки 
підприємства.

Особливо слід відмітити, що у перехідних економіках слабке 
інституційне середовище та м'які бюджетні обмеження посилюють 
стимули підприємства до вертикальної інтеграції через такі 
причини.

По-перше,   погане       виконання       та       захист        контрактів
законодавчою системою збільшує невизначеність стосовно 
вчасності поставок сировини та матеріалів, а також оплати 
кінцевого продукту і тому підвищує витрати, пов'язані з 
ненадійним торговельним партнером, якого важко покарати за 
збитки. Такі підприємства намагаються мінімізувати втрати від 
поганого захисту контрактів шляхом посилення вертикальних 
зв'язків.

По-друге, проблема нестабільного постачання матеріалів може 
бути особливо серйозною на ранніх стадіях реформування через 
ефект „дезорганізації”, коли старі виробничі зв’язки, значною 
мірою, розірвані, а вартість встановлення нових виробничих 
стосунків є надто високою. На початку 90-х років відповіддю 
підприємств на „дезорганізацій ний” ефект стало підвищення 
ступеню вертикальної інтеграції шляхом збільшення частки 
внутрішнього виробництва сировини та матеріалів.

По-третє, за умови недорозвинених фінансових ринків 
обмеження ліквідності є додатковим стимулом для вертикальної 
інтеграції. Підприємства, що мають проблему ліквідності, можуть 
вигравати від вертикальної інтеграції, оскільки трансакції з 
проміжними продуктами (а саме, доставка сировини та матеріалів 
виробникові кінцевого товару) у межах однієї інтегрованої 
компанії стають внутрішніми операціями і не потребують 
обслуговування дефіцитними ліквідними ресурсами. Таким чином, 
внаслідок кризи неплатежів (добре відомого феномену, починаючи 
з середини 90-х років) посилення вертикальних зв'язків може бути 
успішною стратегією виживання підприємств.

По-четверте, у перехідних економіках великі підприємства 
(зокрема ті, в яких держава володіє значним пакетом акцій) часто 
стають предметом м'яких бюджетних обмежень. Збільшення у 
розмірі за рахунок вертикальної інтеграції може використовуватись
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з метою забезпечення надходження субсидій, створюючи ефект 
"занадто великий, щоб зазнати поразки". І, нарешті, слабке 
інституційне середовище створює стимули для використання 
вертикальної інтеграції для зменшення реального податкового 
тягаря.

Підсумовуючи, слід зазначити, що у перехідних економіках 
підприємства мають суттєві стимули для використання 
вертикальної інтеграції, як механізму адаптації до неефективного 
інституційного середовища. Проте відкритим питанням 
залишаються виграші від такої поведінки безпосередньо для самого 
підприємства та суспільства в цілому.

Головний недолік вертикальної інтеграції пов'язаний з 
обмеженнями, які вона накладає на конкуренцію. На рівні 
підприємства це призводить до небезпеки:

- по-перше, зменшення ефективності у середньостроковому та 
довгостроковому періоді через нестачу стимулів для зменшення 
операційних витрат;

- по-друге, зменшення стратегічної гнучкості підприємства, яке 
стикається із значними змінами у технологіях чи попиті на кінцеві 
товари;

- по-третє, збільшення вартості моніторингу та численні 
проблеми, пов'язані зі створенням стимулів та забезпеченням 
необхідного контролю всередині компанії.

Негативні ефекти вертикальної інтеграції для економіки в 
цілому, пов'язані зі зменшенням конкуренції на суміжних ринках та 
збільшенням бар'єрів на шляху входження. Зменшення конкуренції 
на суміжних ринках виникає тоді, коли вертикальна інтеграція 
призводить до звуження пропозиції чи попиту для решти ринкових 
агентів. Щоб подолати такі бар'єри, нове підприємство повинно 
вкласти значні інвестиції для створення власної вертикально 
інтегрованої структури з метою захисту від небажаної монопольної 
влади існуючого конкурента.

Стратегії вертикальної інтеграції «назад» (або «вгору») 
використовуються для того, щоб стабілізувати або захистити 
стратегічно важливе джерело постачання. Іноді така інтеграція 
необхідна, оскільки постачальники не володіють ресурсами або 
ноу-хау, щоб випускати деталі або матеріали, що необхідні 
підприємству. Ще однією метою може бути доступ до нової
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18 Електронний ресурс – www.ukmafta.ua/news
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технології, критичної для успіху базової діяльності. Багато 
виробників комп'ютерів інтегрувалися з виробниками 
напівпровідникових компонентів, щоб оволодіти цією, базовою для 
них технологією.

Стратегії інтеграції «вперед» (або «вниз»). Мотивацією в цьому 
випадку є забезпечення контролю над вихідними каналами. Для 
підприємства, що випускає споживчі товари, може йтися про 
контроль над збутом через франшизну мережу, ексклюзивні 
контракти або про створення власних магазинів типу мережі Yves 
Rocher або Bata. На промислових ринках головна мета полягає в 
контролі за розвитком подальших ланок промислового ланцюжка, 
які забезпечуються підприємством. Саме тому деякі базові галузі 
беруть активну участь у розвитку підприємств, що здійснюють 
подальше перетворення їх продукції.

В якості прикладу можна привести купівлю найбільшою в 
Україні керуючою компанією "System Capital Management" 
(Донецьк) акцій ЗАТ "Криворізький завод гірського устаткування" і 
ВАТ "Криворізький центральний рудоремонтний завод", 
розташованих в Дніпропетровській області. Дане придбання було 
здійснено відповідно до стратегії групи SCM по формуванню 
вертикально-інтегрованої структури в гірничо-металургійному 
комплексі (ГМК). Входження вказаних підприємств до складу 
гірничо-металургійного дивізіону групи SCM дозволило їй 
включити ще одну ланку в ланцюжок створення вартості цього 
напряму бізнесу. SCM розглядає придбання заводів як стратегічну 
інвестицію18.

Інколи інтеграція «вперед» здійснюється для того, щоб краще 
знати користувачів продукції підприємства. У цьому випадку 
підприємство створює філіал, завдання якого полягає в розумінні 
проблем клієнтів з метою повнішого задоволення їх потреб.

Під горизонтальною інтеграцією слід розуміти процес 
об’єднання підприємницьких структур, що виробляють аналогічну 
продукцію. Основним напрямами такого угрупування є:

виробнича (передбачає співробітництво партнерів, 
розмежованих внутрішньогалузевим технологічним поділом праці 
та ін.);і
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- фінансова-кредитна (головна її функція – акумуляція вільних 
коштів її учасників та надання окремим із них кредитних послуг);

- освітньо-консультативна (в її рамках можуть діяти 
різноманітні об’єднання виробників, завданням яких є організація 
обміном досвідом роботи, освоєння прогресивних технологій, форм 
організацій та управління виробництвом, вивчення новітніх 
досягнень науки та стану продуктивних ринків);

- соціальна (спрямована на задоволення соціальних потреб 
виробників).

Розрізняють і 4 типи горизонтальної інтеграції, які відображені 
на рис. 5.

Рис. 5. Горизонтальна інтеграція

Горизонтальна інтеграція Y-типу – об'єднання підприємств 
однієї галузі, що виробляють однакову продукцію або здійснюють 
одні і ті ж стадії виробництва. Ці стратегії мають на меті 
підсилення позиції підприємства шляхом поглинання або контролю 
певних конкурентів. Обґрунтування застосування таких стратегій 
можуть бути досить різноманітними: нейтралізувати конкурента, 
що заважає, досягти критичної маси для отримання ефекту 
масштабу, одержати виграш на взаємодоповнюваності асортименту 
товарів, дістати доступ до збутової мережі або до сегментів 
покупців.

Особливий вид горизонтальної інтеграції – родове злиття X- або 
К-типу – об'єднання підприємств, що випускають взаємозв'язані 
товари. Наприклад, підприємство, що виробляє фотоапарати,
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об'єднується з підприємством-виробником фотоплівки або 
хімреактивів для фотографування. При цьому Х-інтеграція – це 
об’єднання взаємодоповнюючих, схожих за масштабами збуту 
підприємств або напрямів діяльності, а К-інтеграція – це 
приєднання підприємства або додаткового напряму без зміни 
основного напряму діяльності.

Відмітимо, що прикладів успішної горизонтальної інтеграції 
багато. Скажімо, відома компанія Fisceher, що свого часу 
спеціалізувалася на бігових лижах, почала проводити бігові 
черевики і лижні палиці.

Приклади альянсів зустрічаються нітрохи не рідше. Німецькі 
компанія Volkl, виробник гірських лиж, не намагається випускати 
те, в чому не є фахівцем. Вона уклала стратегічний альянс з 
компаніями Тесnіса і Маrkеr. Сьогодні в рамках альянсу ці гравці 
пропонують якусь інтегровану платформу, згідно якої Магкег під 
лижі Volkl випускає спеціальні кріплення, а до них підходять 
черевики Теспіса. Подібна співпраця підвищує ефективність 
роботи кожного з підприємств.

Придбання австрійською холдинговою компанією Raiffeisen 
International Ваnk-Но1ding АG 93,5% акцій банку «Аваль» в Україні 
також є типовим прикладом горизонтальної інтеграції. Цей крок 
став важливим для подальшого зміцнення лідируючих позицій 
Raiffeisen International як в Україні, так і в Центральній і Східній 
Європі. Завдяки цьому придбанню, Raiffeisen намагався стати 
номером 1 в країні, адже «Аваль» має здорову економічну базу і 
велику філіальну мережу по всій Україні, яка відповідає планам 
розвитку Raiffeisen19.

Конгломератне злиття (Н-типу) – об'єднання підприємств 
різних галузей без наявності виробничої спільності, тобто злиття 
такого типу – це злиття підприємства однієї галузі з підприємством 
іншої галузі, що не є ні постачальником, ні споживачем, ні 
конкурентом. В рамках конгломерату підприємства, що 
об’єднуються, не мають ні технологічної, ні цільової єдності з 
основною сферою діяльності підприємства-інтегратора. 
Профілююче виробництво у таких об'єднаннях приймає 
розпливчаті контури або зникає зовсім.

19 Електронний ресурс – www.rupor.info.
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У свою чергу можна виділити три різновиди конгломератного 
злиття:

• Злиття з розширенням продуктової лінії (product line extension 
mergers) – поєднання неконкуруючих продуктів, що мають схожі 
канали реалізації та/або процес виробництва.

• Злиття з розширенням ринку (market extension mergers) – 
придбання додаткових каналів реалізації продукції, наприклад, 
супермаркетів, в географічних районах, які раніше не 
обслуговувалися.

• Чисте конгломератне злиття, що не припускає ніякої 
спільності.

Порівнявши один з одним вертикальний та горизонтальний 
види інтеграції, слід визнати, що організація вертикально 
побудованих об’єднань, на відмінну від горизонтальних 
формувань, охоплює весь процес виробництва. При цьому 
досягається безперервність технологічного процесу на всіх етапах 
виробництва і збуту, наскрізний контроль за якістю продукції, 
підвищується ефективність виробництва20 .

Діагональна інтеграція – це об’єднання підприємницьких 
структур, що виробляють різну продукцію та знаходяться на різних 
рівнях власних технологічних ланцюгів, в той час як змішана 
інтеграція формує підприємницькі структури на вертикальній та 
горизонтальній основі.

Випадкова інтеграція (або інтеграція за принципом „вільних 
грошей”) здійснюється з метою вкладання вільних грошей, при 
чому об’єкт інтеграції визначається за критерієм „дешевизни”. 
Жорстка інтеграція впроваджує підпорядкування однієї компанії 
(слабшої) іншій (сильнішій) шляхом поглинання. У практиці 
впровадження інтеграційних процесів найбільш поширеною 
формою стає м’яка, що використовує принцип фінансової 
незалежності. Пряма інтеграція спрямована на встановлення 
контролю над тими суб’єктами господарювання, що є 
посередниками між виробниками та кінцевими споживачами, а 
зворотна встановлює контроль над тими суб’єктами

20 Бурковська А.В. Розвиток інтеграційних процесів як важлива умова 
формування ефективного ринку агарної продукції // Вісник аграрної 
науки Причорномор’я. – 2005. – №4. – С.41.
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господарювання, що є посередниками між виробниками та 
джерелами ресурсів і сировини21.

За масштабом об’єднання бувають такі як локальні 
інтеграційне об’єднання включає суб’єктів ринкових відносин 
місцевого рівня, регіональні – учасники інтегрованої групи та 
суб’єкти ринку певного регіону, національні – місцезнаходження 
учасників інтегрованої групи – вся країна, транснаціональні – до 
складу інтегрованої групи входять іноземні учасники.

Картель –  найпростіша форма монополістичного об’єднання 
кожне підприємство якого зберігає фінансову та виробничі 
самостійність.

Синдикат – об’єднання самостійних підприємств з метою 
регулювання ринку певної продукції, підтримання високого рівні 
цін і отримання надприбутку.

Трест – групування самостійних підприємств, при якому всі 
учасники втрачають свою комерційну, виробничу самостійність 
підпорядковуються єдиному управлінню.

Консорціум – угода групи банківських або промислових 
монополій для спільного здійснення великих фінансових операцій.

Конгломерат – форма організації підприємств, які 
створюється без будь-якої спільності виробленої продукції та 
технології.

Холдинг – засноване на об’єднанні капіталів інтегроване 
товариство, яке безпосередньо не здійснює виробничу діяльність, а 
використовує свої фінансові кошти для придбання контрольних 
пакетів акцій інших підприємств з метою контролю за їх 
діяльністю. Воно вирішує головні питання діяльності своїх 
учасників при збереженні їхньої самостійності.

Альянс    –        співробітництво       між         компаніями,       яке
характеризується погодженим управлінням, загальними вигодами і 
створенням нової цінності для обох (усіх) партнерів.

21 Устенко С.В., Зінов’єва І.С. Інтеграція виробничо-промислових 
структур як шлях підвищення конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7(86). – 
С. 58.
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Асоціація – найпростіша форма договірного об’єднання 
підприємств та організацій з метою постійної координації 
господарської чи іншої діяльності.

Пул – форма об’єднання підприємств, коли прибуток всіх 
учасників надходить у загальний фонд і розподіляється між ними 
пропорційно до розмірів їхніх капіталів. 

Фінансово-промислова група – створюване за рішенням уряду 
країни інтеграційне утворення, яке складається з різних суб’єктів 
господарювання цих форм власності і має за мету реалізацію 
державних програм розвитку пріоритетних галузей, а також 
структурну перебудову економіки.

У світовій практиці господарювання успішно функціонують 
вищезгадані об’єднання, аналіз їхніх властивостей і можливостей 
дає змогу стверджувати, що:

- асоціація – універсальна форма ведення бізнесу, яка вигідно 
відрізняється від концерну та корпорації невеликим рівнем 
централізації, а від консорціуму – широкою сферою діяльності;

- корпорація завдяки централізації окремих функцій консолідує 
виробничо-господарську діяльність, координує фінансову, 
технічну, соціально-економічну сферу, забезпечує захист спільних 
інтересів;

- тимчасовий характер консорціуму, його низький рівень 
централізації стали привабливими у напряму інтернаціоналізації;

- концерн об’єднує найчастіше міжгалузеві підприємства, які 
передають йому значно більше повноважень, ніж асоціації і 
корпорації, централізує основні напрями роботи;

- трест –  найбільш жорстка форма організації, яка поширена в 
умовах централізованого планового господарства та придатна для 
організації комбінованого виробництва;

- картель використовують таємно або у формі джентльменської 
угоди;

- синдикат менш популярна форма інтеграції, застосовується в 
галузях з масовою однорідною продукцією;

- монополістичні, тимчасові пули створюються у сферах 
торговельної, біржової та патентної діяльності;

- стратегічний альянс здатен досягти стратегічної домовленості 
у конкурентній боротьбі;
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- фінансово-промислові  групи  концентрують  значні  ресурси  та
найкращим    чином     об’єднують     фінансовий,      промисловий    та

інтелектуальний капітали22.
Що ж стосується організаційний форм, то в економічній 

літературі існує декілька підходів, проте ми розглянемо більш 
детальніше позиції П. Саблука, який виділяє такі форми: повна – 
здійснюється на основі засобів виробництва, що належать одному 
власнику; контрактна – це інтеграція юридичних осіб, основним 
інструментом якої виступає контракт; акціонерна – створюється 
на основі акціонерній основі; кооперативна базується на створена 
кооперативів відповідного профілю; партнерська – має основою 
усну домовленість, або документальне оформлення; громадська – 
переважають риси неформального громадського об’єднання23.

Отже, кожна із наведених вище форм забезпечує інтеграційні 
економічні взаємодії, але не вирішує головного суперечливого 
питання великого бізнесу – вибору між необхідністю розширення 
та   збереження  узгодженості   дій  усіх  учасників  об’єднання 
відповідно до загальної стратегії кожного.

На думку автора, враховуючи сучасний розвиток ринку 
продукції, в тому числі сільськогосподарської, то до видів 
інтеграційного формування слід віднести кластер, як 
саморганізаційне структурне угруповання. Адже ще колись М. 
Портер зазначав: „Кластери - це сконцентровані за географічними 
ознаками групи взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих 
постачальників та постачальників послуг; фірм у відповідних 
галузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю організаціях 
(наприклад, університетів, агенцій із стандартизації, а таких 
торгових об'єднань) у певних галузях, що конкурують, але разом з 
тим ведуть спільну роботу”.

Отже, успішне функціонування інтеграційного формування 
можливе        при           встановленні         досконалих     економічних
взаємовідносин    між   його   учасниками.    Головне    в  системі   цих

22 Коваленко В.А. Сучасні форми інтеграційних підприємств в умрім 
глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5 (95). – С141. 
147.
23 Формування та функціонування ринку агропромислової продукції 
(практичний посібник) / за ред. П.Т. Саблука. К.ІАЕ, 2000. – 556с.
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відносин – механізм отримання позитивного синергетичного 
ефекту від сумісної діяльності у вигляді максимізації прибутку 
при мінімальних витратах.

1.3. Світоглядна роль об’єднань для підприємств аграрно- 
промислового комплексу в контексті синергетики

Агропромислова інтеграція – поєднання
сільськогосподарського виробництва з переробною промисловістю 
та іншими галузями народного господарства. Коли йдеться про 
агропромислову інтеграцію в широкому смислі слова, мають на 
увазі розвиток виробничих і економічних зв’язків між галузями і 
підприємствами агропромислового комплексу, які пов’язані між 
собою, технологічно й об’єктивно орієнтовані на поєднання їх 
матеріальних інтересів у процесі виробництва і реалізації кінцевої 
продукції із сільськогосподарської сировини. Посилення таких 
зв’язків є закономірним явищем.

Характерними ознаками агропромислової інтеграції 
сільськогосподарських підприємств та об’єднань є:

1. Тісне об’єднання в одному підприємстві 
сільськогосподарського виробництва і переробної промисловості 
при отриманні необхідних пропорцій в їх розвитку.

2. Більш високий рівень організації сільськогосподарського та 
промислового виробництва, що забезпечує раціональне 
використання трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці 
і зниження собівартості кінцевої продукції.

3. Поглиблена і стійка спеціалізація сільськогосподарського 
виробництва.

4. Наявність великих, технічно озброєних підприємств з 
переробки сільськогосподарської продукції24.

У процесі поглиблення суспільного поділу праці сільське 
господарство самостійно вже не може забезпечувати умови 
власного відтворення. Це зумовлено тим, що розвиток даної галузі 
все більшою мірою залежить від промисловості, що поставляє селу 
необхідні засоби виробництва. їх питома вага в структурі спожитих

24 Зіновчук В.В. Залучення інвестицій у сільськогосподарські кооперативи 
// Фінанси України. – 1999. – №6. – С. 70-78.
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матеріальних ресурсів знаходиться в межах 35–38 %, тобто темпи 
й ефективність розширеного відтворення в сільському господарстві 
значною   мірою   залежать   від   розвитку    першої  сфери АПК серед 
фондоутворювальних галузей, їх здатності забезпечити його 
знаряддями і предметами праці в необхідному обсязі, асортиментом 
та якості. З іншого боку, істотно підвищується роль саме  
сільського господарства в розвитку і поглибленні міжгалузевих 
зв’язків у межах АПК. Вироблена в цій сфері матеріального 
виробництва продукція надходить як сировина в ряд галузі 
промисловості для переробки, причому частини 
сільськогосподарської продукції, що використовується для 
промислової переробки, постійно зростає і нині перевищує 60 %. 
Зважаючи на досвід індустріально розвинутих країн, в яких даний 
показник досягає 90%, а також на сучасні тенденції до 
прискореного розвитку переробних виробництв, неважко 
передбачити, що в майбутньому роль сільського господарства як 
постачальника сировини збільшуватиметься. Як бачимо 
спостерігається значне розширення і поглиблення міжгалузевих 
зв’язків за двома напрямами – з одного боку, в результатів 
задоволення всезростаючих потреб сільського господарств 
продукцією фондоутворювальних галузей, а з другого, – через 
збільшення поставок сільськогосподарської сировини на 
промислову переробку галузям харчової і легкої промисловості 
Існує також третій, надто важливий напрям розширення 
міжгалузевих зв’язків – здійснення різних видів діяльності для 
обслуговування сільськогосподарського виробництва шляхом 
створення ремонтних, агрохімічних, меліоративних та інших 
агросервісних підприємств і організацій, що в сукупного 
утворюють виробничу інфраструктуру АПК. Її функціонального 
призначення – створення необхідних умов для нормального 
функціонування основної ланки АПК, тобто її другої сфери – 
сільськогосподарського виробництва. Агропромислова інтеграція 
означає певне організаційне поєднання сільськогосподарського та 
технологічно пов’язаного з ним промислового виробництва з 
метою одержання кінцевої продукції із сільськогосподарської 
сировини і досягнення більшої економічної вигоди завдяки 
взаємній матеріальній заінтересованості і відповідальності всіх 
учасників     агропромислового     виробництва   за   кінцеві  результати



господарювання. Даний вид інтеграції називають вертикальною 
інтеграцією. Вона може організаційно поєднувати всі або основні 
стадії агропромислового виробництва й обігу, зокрема 
виробництво сільськогосподарської сировини, її транспортування, 
зберігання, переробку і реалізацію кінцевого продукту. В 
сільському господарстві розвивається і горизонтальна інтеграція як 
форма міжгосподарського співробітництва, за якої досягається 
вищий економічний ефект і нерідко здійснюється поглиблення 
спеціалізації на окремих стадіях єдиного технологічного процесу. 
Така інтеграція розвивається, наприклад, у зерновиробництві 
шляхом встановлення організаційно-економічних зв’язків між 
елітно-насіннєвими репродуктивними підприємствами та 
підприємствами по виробництву товарного зерна. Різновидом такої 
інтеграції є науково-виробничі системи, які вперше стали 
створюватися в 1986–1987 рр. з метою одержання їх учасниками 
— сільськогосподарськими підприємствами кваліфікованої 
допомоги від головного підприємства – науково-дослідної 
установи у впровадженні в практику прогресивних технологій, 
інших досягнень НТП і передового досвіду, а також в 
удосконаленні форм і методів організації праці і виробництва. По 
суті, будь-яке кооперування сільськогосподарських 
товаровиробників є проявом горизонтальної інтеграції.
Організаційною формою агропромислової інтеграції є 
агропромислові формування. Розрізняють два типи існуючих нині в 
Україні агропромислових формувань: регіональні і господарські. 
Регіональні агропромислові формування представлені переважно 
агропромисловими асоціаціями, а господарські – 
агропромисловими підприємствами і агрофірмами. У 
функціонуючих нині агропромислових формуваннях, насамперед у 
господарських, досягається реальне поєднання
сільськогосподарського і промислового виробництва. В результаті 
цього виробництво продукції сільського господарства, її 
транспортування, переробка і реалізація з відокремлених ланок 
перетворюється на єдиний виробничий процес, що з економічної 
точки зору характеризується взаємною матеріальною
заінтересованістю і відповідальністю всіх учасників 
агропромислового виробництва за результати діяльності –
виробництво   і   реалізацію   кінцевої  продукції.  В умовах  реальної
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інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва 
створюється додатковий синергічний ефект, що проявляється у 
вищій економічній ефективності інтегрованого виробництва 
порівняно з відокремленим. Джерелами одержання 
агропромисловими формуваннями синергічного ефекту є:

- істотне зменшення втрат сільськогосподарської продукції 
передусім   тієї,   що    швидко    псується,    за    рахунок   зведення  для 
мінімуму розриву між її збиранням і промисловою переробкою; 

- збільшення  обсягу  виробництва  кінцевої  продукції   за   рахунок
утилізації нестандартної сільськогосподарської продукції та 
побічних відходів, які без інтегрованого виробництва повністю 
пропадають або використовуються нераціонально (так, тваринам 
нерідко згодовують нестандартні овочі, фрукти тощо);

- скорочення витрат на транспортування продукції до місця 
переробки на великих переробних підприємствах і на зустрічність 
завози    продовольчих    товарів   для  споживання місцевим населенням
(рис. 6).

Зменшення витрат 
виробництва, 

розподілу і збуту 
продукції

Збільшення
прибутку

Посилення 
конкурентоспромож 

ності на ринку

Завдання

Ефект збільшення
масштабу операції

Збільшення обсягу 
виробництва продукції

Можливість 
економії на витратах

Джерела отримання 
синергетичного ефекту

Рис 6. Основні джерела отримання синергетичного ефекту в 
межах агропромислової інтеграції

Це особливо важливо в умовах високої вартості енергоносіїв. 
Слід також зазначити, що агропромислові формування одержують 
додатковий ефект, що не є складовою синергічного ефекту, завдяки 
виробництву і реалізації кінцевої продукції. Це зумовлено тим, що
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найвищого рівня віддачі авансованого капіталу і поточних витрат 
досягають ті підприємства АПК, які функціонують на завершальній 
стадії виробничого циклу, здійснюючи виробництво і реалізацію 
кінцевої продукції. Адже остання завжди оцінюється вище, ніж 
сировина саме завдяки більшій окупності витрат, досягнутій за 
рахунок споживача. В умовах відокремленого виробництва цей 
додатковий ефект одержують переробні підприємства, тим часом як 
суто аграрні підприємства позбавлені можливості поліпшувати свій 
фінансовий стан за рахунок цього виду ефекту. В умовах 
поєднання сільськогосподарського і промислового виробництва 
власниками даного ефекту стають агропромислові формування. 
Останні самостійно приймають рішення щодо зміни асортименту 
продукції й обсягу продажу відповідно до кон’юнктури ринку, а 
також ведуть необхідну маркетингову діяльність з тим, щоб 
задовольнити споживчий ринок і підвищити прибутковість 
власного виробництва. Одержуючи більше доходів порівняно із 
звичайними аграрними підприємствами, агропромислові 
формування успішніше вирішують господарські та економічні 
питання, забезпечують вищу соціальну захищеність своїх 
працівників, що є важливою ознакою соціально орієнтованої 
ринкової економіки. Агропромислові формування створюють 
працівникам широку технологічну базу прикладання 
кваліфікованої праці і тим самим забезпечують повнішу зайнятість 
працівникам протягом року, а також нерідко пом’якшують 
сезонність виробництва. З кількісним зростанням агропромислових 
формувань – агропромислових підприємств, агрофірм, 
агроконсорціумів тощо створюється конкурентне середовище в 
сфері переробки сільськогосподарської продукції, яке змушує 
учасників агропромислового виробництва виробляти якісніші 
продовольчі товари з конкурентоспроможною ціною. Взаємна 
матеріальна заінтересованість усіх учасників регіональних і 
господарських організаційних форм агропромислової інтеграції в 
досягненні високих кінцевих результатів, з одного боку, і кожного 
з них у зростанні масштабів та ефективності виробництва свого 
виду діяльності, з іншого, стає тією рушійною силою, яка створює 
необхідне економічне середовище для ширшого впровадження у 
виробництво найновіших досягнень науки і передової практики, 
економічно     спонукає    забезпечувати      пропорційний     розвиток
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сільського господарства і переробної промисловості, баз 
зберігання продукції та її реалізації. В результаті створюються 
умови не лише для збільшення обсягу виробництва і поліпшення 
якості продукції, а й для раціонального використання сировини, 
забезпечення її поглибленої переробки, розширення асортименту 
продовольства. Все це зміцнює економіку агропромислових 
формувань. Важливо зазначити, що створення організаційних форм 
агропромислової інтеграції та їх удосконалення само по собі не є 
універсальним засобом для виходу агропромислового виробництва 
на якісно новий етап розвитку, що відповідає вимогам ринкової 
економіки. Його висока ефективність може бути досягнута на 
основі впровадження нових інтенсивних технологій, що 
забезпечують безвідходність при переробці сільськогосподарської 
сировини, економію живої й уречевленої праці, скорочення і повну 
ліквідацію втрат ресурсів та готової продукції. Вирішення цього 
завдання вимагає постійного наукового забезпечення 
агропромислових формувань, широкого застосування сучасної 
обчислювальної техніки, встановлення тісних взаємовигідних 
виробничо-торгових і наукових зв’язків із зарубіжними 
партнерами. Все це сприятиме виходу агропромислового 
виробництва на сучасний світовий рівень. В процесі 
нагромадження інтеграційними формуваннями практичного 
досвіду роботи рель’єфніше проявляться переваги і недоліки 
прийнятої ними організаційно-виробничої структури, ступінь її 
маневреності й еластичності в обгрунтованому вирішенні поточних 
і перспективних завдань. Це означає, що в умовах господарської і 
фінансової самостійності суб’єктів ринку, розвитку різних форм 
господарювання і гнучкого поєднання різних форм власності 
посилиться економічна змагальність між агропромисловими 
формуваннями, іншими суб’єктами АПК і в результаті утвердяться 
й набудуть прискореного поширення найбільш життєздатні серед 
них. Водночас виникне реальна можливість створення нових, досі 
невідомих формувань з високим рівнем конкурентоспроможності 
вироблюваної ними продукції на продовольчому ринку25.

Агропромислова інтеграція означає органічне поєднання 
задоволення    інтересів       сільськогосподарських     та    переробних

25 Електронний ресурс –- www.uk.wikipedіа.оrg.



підприємств, що передбачає отримання високих кінцевих 
результатів у спільній діяльності. Варто зазначити, що кожна 
підгалузь даного комплексу має свої особливості, наприклад, к.е.н. 
ЖНАЕУ Бойко Б.В. виділяє такі форми вертикальної інтеграції в 
молокопереробному підкомплексі – контрактна, асоціативна та 
поглинаюча (рис.7).

Рис. 7. Моделі організаційно-господарського механізму 
вертикальної інтеграції

Як видно з наведеного рисунку контрактна вертикальна 
інтеграція базується на договорі про співпрацю або контракті. 
Учасники повністю зберігають самостійність і права юридичної 
особи.

Асоціативна вертикальна інтеграція об’єднує зусилля та 
ресурси для ведення спільної діяльності на кооперативних засадах. 
Особливістю цього варіанту вертикальної інтеграції є двоїстий 
характер асоціації. З одного боку, вона надає послуги своїм 
засновникам і є їхньою власністю, з іншого - вона виконує функції 
інтегратора, координує і узгоджує діяльність сільськогоспо
дарських підприємств.
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Поглинаюча вертикальна інтеграція – об’єднання на основі 
викупу або придбання одним підприємством іншого. Особливість 
цієї форми вертикальної інтеграції є те, що сільськогосподарського 
підприємства втрачають статус юридичної особи26.

Найбільш важливими перевагами формування інтегрованих 
об'єднань в молокопереробному підкомплексі є:

1. Молокопереробні підприємства надійніше забезпечуються 
сировиною, що сприяє зростання обсягів виробництва та випуску 
нових видів продукції, зменшення непродуктивних втрат молока. 

2. Сільськогосподарські    виробники     отримують     можливість
вчасно і повному обсязі реалізувати і вироблену продукцію на 
вигідних для них умовах.

3. Залучення   інвестиційно   потужних   альянсів  з  інших галузей
що вкладатимуть свої ресурси у молокопереробну вертикаль (при 
цьому термін окупності капіталу досить короткий).

4 .  Підвищення  рівня   концентрації   виробництва,   що   дозволить
збільшити рівень товарності сільськогосподарської продукції 
особистих селянських господарств та вирішить проблему 
модернізації виробничо-технічної бази заготівлі і зберігання 
молока.

5. Прискорення процесів доставки заготовленого молока на 
переробні підприємства, припинення простоїв автотранспорту на 
молокоприймальних пунктах27.

Висновки до першого розділу
Таким чином, існує багато альтернативних напрямів зростання 

підприємства. Спрямованість керівництва на стратегічне 
інтеграційне планування дозволить отримати найбільш ефективні 
та перспективні напрями зростання. Під час насичення багатьох 
товарних ринків, що спостерігається в Україні, експансії 
російських та світових компаній, в умовах вступу України до СОТ 
потрібно шукати нові   шляхи    підвищення   конкурентоспроможності

26
Бойко Б.В. Теоретичні основи формування міжгалузевих відносин в 

АПК // Наука й економіка. – 2009. – №3 (15), Т. 2. – С. 127.
27 Божидарнік Т. Форми підприємництва в молоко продуктовому 

підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції // 
Економіст. – 2010. – №12. – С. 44.



вітчизняних підприємств тому впровадження інтеграційних 
стратегій стає однією з найперспективніших альтернатив 
стратегічного розвитку.

Узагальнюючи результати дослідження генезису поглядів на 
проблеми виявлення та способи досягнення ефективності інтеграції 
підприємств в сучасних умовах господарювання вважаємо за 
можливе констатувати, що на сьогодні залишаються не до кінця 
розкритими питання виявлення джерел формування ефектів 
нтеграційної взаємодії та розробки адекватних новим умовам 
господарювання методичних прийомів діяльності аграрно- 
промислових формувань. Проте, запровадження синергетичного 
підходу до вирішення окресленої проблеми з урахуванням 
фінансових, ринкових, когнітивних та інших аспектів досягнення 
підприємствами конкурентних переваг в умовах «нової» економіки 
має сприяти подальшому розвиненню теоретико-методологічних 
засад створення кластерів підприємств та в перспективі 
забезпечить досягнення ними конкретних позитивних результатів 
реалізацїї стратегії «співконкуренції».
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