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АНОТАЦІЯ
Проаналізовано сутність економічної інтеграції підпри-

ємств та визначено її типи. Охарактеризовано переваги і не-
доліки, а також напрями впливу на розвиток регіону таких 
інтегративних структур, як асоціація, корпорація, концерн, 
консорціум, кластер, синдикат, промислово-фінансова група, 
холдинг. З’ясовано, що значний ступінь втрати самостійності 
господарської діяльності учасників відбуватиметься за умови 
вступу до концерну і тресту. Асоціація навпаки передбачає 
децентралізацію всіх сфер діяльності. Встановлено, що в еко-
номічному контексті господарської взаємодії суб’єктів більш 
коректним є застосування прикметників «інтегративний» і «ін-
теграційний». 

Ключові слова: делегування, інтеграція, інтегративна 
структура, координація, централізація. 

АННОТАЦИЯ
Проанализирована сущность экономической интеграции 

предприятий и представлены её типы. Охарактеризованы 
преимущества и недостатки, направления влияния на раз-
витие региона таких интегративных структур, как ассоциа-
ция, корпорация, концерн, консорциум, кластер, синдикат, 
промышленно-финансовая группа, холдинг. Выяснено, что 
значительная степень потери самостоятельности хозяйствен-
ной деятельности участников возможна при условии вступле-
ния в концерн и трест. Ассоциация наоборот предусматрива-
ет децентрализацию всех сфер деятельности. Установлено, 
что в экономическом контексте хозяйственного взаимодей-
ствия субъектов более корректным является использование 
прилагательных «интегративный» и «интеграционный». 

Ключевые слова: делегирование, интеграция, интегра-
тивная структура, координация, централизация. 

ANNOTATION
The nature of the economic integration of enterprises is pre-

sented and its types are analyzed. We characterize the advantag-
es and disadvantages that influence the direction of development 
of the region of integrative structures, as the association, corpo-
ration, group, consortium, cluster, syndicate, industrial and finan-
cial group holding. It was found that a significant degree of loss of 
economic activities of participants of independence is possible by 
the entry into the concern and trest. By the way the association 
provides for the decentralization of all spheres of activity. It was 
established that in the economic context of economic interaction of 
the subjects is a more correct use of the adjectives «integrative» 
and «integration».

Keywords: delegation, integration, integrative structure, coor-
dination, centralization.

Постановка проблеми. Економічне зрос-
тання регіону передбачає залучення коштів у 
вигляді інвестицій, ефективність використання 
та приріст яких забезпечує добробут населення. 
В якості їхніх джерел можуть виступати як 
кошти іноземних інвесторів, видатки держав-
ного бюджету, так і активізація підприєм-

ницької діяльності та покращення інвестицій-
ного клімату шляхом економічної інтеграції. 
Підприємства прагнуть об’єднуватись у групи 
за територіальною або галузевою ознакою для 
вирішення спільних стратегічних задач.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній економічній літературі [1; 3-6] 
широко висвітлено сутність, особливості та 
характерні риси господарських об’єднань під-
приємств різних типів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, незважаючи на 
наявність значної кількості досліджень з тема-
тики статі, досліджуючи особливості взаємодії 
суб’єктів господарювання, ми дійшли висно-
вку, що потребує уточнення специфіка термі-
нологічного апарату, який відображає сутність 
процесу об’єднання. 

Так, метою цієї статті є дослідження семасі-
ологічних особливостей вживання прикметни-
ків, які ставлять акцент на тій чи іншій харак-
теристиці взаємодії економічних суб’єктів, а 
також здійснення порівняльного аналізу типів 
їхніх об’єднань і визначення впливу діяльності 
окремих структур на економічний розвиток 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз літературних джерел дозволяє визна-
чити, що прикметники «інтегративний» і «інте-
граційний» не тотожні між собою. «Інтеграцій-
ний» відображає процес об’єднання окремих 
частин у єдине ціле. Натомість, «інтегратив-
ний» означає цілісний предмет або явище. 

Окрім зазначених вище, виділяють ще 
декілька прикметників, які потребують уваги. 
«Інтегрований» – це комплексний або той, що 
ґрунтується на об’єднанні, підпадає під про-
цес інтегрування. У літературі зустрічається 
також прикметник «інтегрувальний», який 
означає явища, що здатні виступати у ролі 
об’єднувальних чинників. 

Таким чином, в економічному контексті гос-
подарської взаємодії суб’єктів більш коректним 
є застосування прикметників «інтегративний» і 
«інтеграційний». 

Отже, під інтеграцією слід розуміти про-
цес і результат формування єдиного, цілісного 
об’єкту, який має якісно нову інтегративну влас-Р
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тивість, яка не є сумою індивідуальних влас-
тивостей кожного елементу. На нашу думку, 
в контексті дослідження тенденції об’єднання 
підприємств різного профілю, слід використати 
термін «інтеграційне об’єднання», але струк-
тура, що є результатом такого синтезу, є інте-
гративною [1]. 

Інтегрована структура – це об’єднання, 
сформоване двома або більше економічними 
суб’єктами шляхом встановлення цивільно-пра-
вових відносин з метою отримання прибутку від 
спільної господарської діяльності, її координа-
ції з можливістю створення єдиного централізо-
ваного керівного органу. 

Інтеграція підприємств може відбуватися у 
горизонтальній, вертикальній, діагональній та 
комбінованій формі. Вид об’єднання залежить 
від специфіки галузі, асортименту продукції та 
інших факторів. 

Вертикальна інтеграція полягає у поєд-
нанні стадій виробництва та збуту товарів 
і зумовлена технологічними зв’язками між 
підприємствами. Такий тип об’єднання реа-
лізує переваги позитивної економії від масш-
табу, консолідації і ефективного використання 
ресурсів. Виділяють пряму та зворотну верти-
кальну інтеграцію. Пряма вертикальна інте-
грація ґрунтується на контролюванні фірмою 
процесів дистрибуції, а зворотна – вхідних 
ресурсів і поставок.

На противагу вертикальній інтеграції, гори-
зонтальна є об’єднанням виробників однорідної 
продукції з метою досягнення ефекту масш-
табу; подолання дефіциту фінансових, трудових 
і інших видів ресурсів; можливості ліквідації 
фірм-конкурентів із близькими замінниками 
продукції фірми. 

Третій тип інтеграції – діагональна – здій-
снюється з метою диверсифікації ризиків і 
є об’єднанням підприємств, які виробляють 
комплементарні товари на різних рівнях верти-
кального виробничого циклу.

Комбінована інтеграція націлена на мінімі-
зацію трансакційних витрат, оскільки перед-
бачає співпрацю протягом всього виробничого 
процесу. 

Будь-який із вищенаведених типів інтегра-
ції може здійснюватися у твердій формі, яка 
передбачає юридичне закріплення угод між 
учасниками об’єднання. Іншою формою вза-
ємодії є м’яка, що реалізується шляхом узго-
дження інтересів. 

Економічна інтеграція спрямована на досяг-
нення балансу між ефективністю діяльності 
підприємства та стабільністю його позицій на 
ринку.

Об’єднання у сфері маркетингу передбачає 
існування спільних систем поставок і збуту 
продукції. Виробнича інтеграція здійснюється 
навколо продукту та технології виробництва. 
Інший тип інтеграції – фінансова – спрямована 
на формування структури капіталу, за якої 
показники ліквідності й платоспроможності 

відповідатимуть вимогам ринку. У разі здій-
снення управлінської економічної інтеграції, 
відбувається поєднання зусиль менеджменту 
декількох підприємств, націлених на усунення 
дублювання функцій управління і підвищення 
ефективності їхнього виконання. Спільна орга-
нізація науково-дослідної роботи здійснюється 
під час інтеграції у сфері інновацій. Виділяють 
також соціальну (погодження дій персоналу 
підприємств з метою посилення його конку-
рентоспроможності) та екологічну інтеграцію 
(поєднання зусиль у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища). 

Об’єднання підприємств, згідно з Господар-
ським кодексом України, називають госпо-
дарськими, створеними з метою координації 
їх виробничої, наукової та іншої діяльності з 
метою вирішення спільних економічних та 
соціальних завдань [2]. До переваг об’єднання 
підприємств у єдину структуру належать: 

– варіативність структурної перебудови 
та встановлення виробничо-технологічних 
зв’язків, які завдяки координації та узгодже-
ності діяльності між всіма ланками управлін-
ських мереж у межах об’єднання сприяють 
залученню фінансових ресурсів для розвитку 
підприємств; 

– сумісне лобіювання спільних інтересів; 
переміщення капіталу з менш перспективних 
видів економічної діяльності до більш перспек-
тивних, що забезпечує реалізацію комплексних 
економічних проектів (у разі, коли підпри-
ємство не має достатнього обсягу фінансових 
ресурсів, існує можливість отримання кредиту 
від партнерів на вигідних умовах або залучення 
інвестицій);

– взаємопов’язаний розвиток науки і тех-
ніки, який сприяє комплексному використанню 
сировинних та енергетичних ресурсів, особливо 
у разі об’єднання з проектною або науково-
дослідною організацією [3, с. 229]. 

Аргументом на користь інтеграції під-
приємств є приклад ефективно працюючих 
об’єднань, таких як Міцубісі, Міцуі, Сутімото, 
Хюндай, Самсунг, Деу та інші. Ці підприємства 
забезпечують значний обсяг виробництва і реа-
лізації продукції як на території своєї країни, 
так і за її межами, збільшуючи частку її екс-
порту на світовому ринку.

Однак, поряд із вигодами створення госпо-
дарського об’єднання, існують певні складнощі 
та протиріччя участі в інтегративному процесі. 
До них належать наступні: 

– недостатня гнучкість та оперативність у 
прийнятті рішень; 

– ризик втрати мобільності, комерційної 
таємниці, необхідність трансформації струк-
тури управління. 

Ганущак-Єфіменко Л.М. зазначає, що «не 
залежно від того, що саме спонукає підприєм-
ства до економічної інтеграції, рішення щодо 
неї приймається менеджментом у певній послі-
довності» (рис. 1) [4, с. 72]. 
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Як стверджує Гостєва С.І., у світовій прак-
тиці існують різні типи інтеграції підприємств 
у залежності від ступеня самостійності учасни-
ків об’єднання, характеру виробничих та гос-
подарських зв’язків між учасниками сформова-
ної структури тощо. Так, організаційні форми 
інтеграції поділяють на жорсткі (серед яких 
концерн, трест) і м’які (наприклад, асоціація, 
консорціум, стратегічний альянс) [5, с. 1]. 

Автор також надає перелік основних сфер 
господарської діяльності учасників різних 
типів об’єднань після здійснення процесу інте-
грації (таблиця 2). 

Отже, згідно із даними таблиці, відзначимо, 
що значний ступінь втрати самостійності госпо-
дарської діяльності учасників відбуватиметься 
за умови вступу до концерну і тресту. Асоціа-
ція, навпаки, передбачає децентралізацію всіх 
п’яти сфер діяльності. Також структурою зі 
значним ступенем самостійності є консорціум.

Асоціація формується з метою координації 
діяльності її учасників, узгодження дій сто-
совно визначення цін, освоєння ринків збуту, 
захисту інтересів своїх учасників та ін. Як 

видно з даних таблиці 2, координація не вима-
гає централізації управління. Такі об’єднання 
створюються з метою забезпечення спільних 
інтересів на регіональному і міжнародному 
ринку. Першочерговим завданням асоціації є 
співпраця у виробничій сфері шляхом погли-
блення кооперації, науково-технічного співро-
бітництва, здійснення спільних підприємниць-
ких проектів. 

Характерними рисами асоціації є:
1) можливість одночасного членства у 

декількох асоціаціях;
2) централізація декількох виробничо-госпо-

дарських та управлінських функцій, які мають 
переважно сервісний характер.

Слід зазначити, що асоціації можуть 
об’єднувати підприємства різних форм влас-
ності, які інтегруються на добровільних засадах 
шляхом укладання договору.

У таблиці 3 систематизовано особливості 
асоціації та вплив таких об’єднань на розвиток 
регіону. 

На противагу асоціації, корпорація має 
більш жорстку організаційну структуру, є дого-

Таблиця 1
Аналіз організаційних форм інтеграції підприємств [5, с. 2]
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Ступінь юридичної самостійності 
учасників об’єднання (0 – втрата 
самостійності; 1 – збереження 
юридичної самостійності, 2 – 
можливість як збереження, так і 
втрати самостійності) 

2 2 1 1 1 0 1 1 1

Наявність виробничої спільності 
компаній, що об’єднуються (0 – 
відсутність виробничої спільності; 
1 – наявність виробничої спільності, 
2 – виробнича спільність не є 
обов’язковою)

1 0 2 1 1 1 2 2 2

Ступінь об’єднання господарської 
діяльності (0 – об’єднання окремих 
сторін господарської діяльності; 
1 – об’єднання більшості сторін 
господарської діяльності) 

1 0 0 0 0 1 0 0 0

Таблиця 2
Види господарської діяльності учасників інтегрованої структури [5, с.4]

Сфера діяльності Концерн Конгломерат Консорціум Синдикат Асоціація Трест 

Виробництво + - - - - +

Маркетинг + - - + - +

Фінанси + + - - - +

Облік + + - - - +

Бізнес-планування + + + + - +

Використано наступні позначення:
(+) – централізація цієї сфери діяльності у рамках організаційної форми інтеграції компаній;
(-) – децентралізація цієї сфери діяльності у рамках організаційної форми інтеграції компаній.
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вірним об’єднанням підприємств різних форм 
власності на основі поєднання їх виробничих, 
наукових і комерційних інтересів за умови цен-
тралізованого управління. Останнє досягається 
при делегуванні учасниками корпорації час-
тини своїх повноважень керуючому органу. 

Переваги та недоліки корпорації представ-
лено у таблиці 4.

Таблиця 4
Порівняння позитивних  

і негативних рис корпорації [6, с. 7]
Переваги корпорації Недоліки корпорації

Акумулювання фінансо-
вих ресурсів Подвійне оподаткування

Обмежена відповідаль-
ність учасників 

Розбіжності між функці-
ями власності і контр-
олю

Переваги масштабу Ризик зловживань 
Тривалий період функці-
онування 

Складність процедури 
ліквідації 

Перспективи довгостро-
кового розвитку

Інше інтеграційне об’єднання – концерн – 
створюється з метою реалізації крупних фінан-
сових проектів. Формується як статутне 
об’єднання підприємств на основі їх фінансо-
вої залежності від одного або групи учасників. 
Отже, він має частку повноважень своїх учасни-
ків, при цьому їх право на вступ до інших кон-
цернів обмежене. За власними зобов’язаннями 
консорціум несе спільну майнову відповідаль-
ність перед кредиторами. 

На регіональному рівні визначають наступні 
переваги від утворення концерну: використання 
можливостей великомасштабного виробництва; 
комбінування, кооперування виробничих і тех-
нологічних зв’язків з метою отримання ефек-
тивних результатів; переміщення капіталу з 
менш перспективних галузей промисловості в 
більш перспективні.

Іншої інтегративною структурою є конгло-
мерат. Це статутне об’єднання підприємств, які 
здійснюють спільну діяльність на основі добро-
вільної централізації функцій виробництва, нау-
ково-технічної, інвестиційної і фінансової діяль-
ності, а також комерційного обслуговування. 

Зауважимо, що конгломерат схожий з кон-
церном, оскільки підприємства, що входять до 
його складу, взаємопов’язані участю у виробни-
чому процесі.

На регіональному рівні ефект від формування 
конгломератів полягає у мобілізації інвестицій-
них ресурсів, їх акумуляції та трансформації у 
продуктивний капітал.

Холдинг є об’єднанням головної компанії і 
дочірніх підприємств. Основною характеристи-
кою холдингу є концентрація акцій фірм різ-
них галузей і сфер економіки або фірм, які зна-
ходяться у різних регіонах. Виділяють наступні 
типи холдингів:

1) фінансовий холдинг, у якому головна 
компанія контролює лише фінансові потоки 
дочірніх компаній;

2) виробничий, де головна компанія є цен-
тральною управлінською ланкою.

Таблиця 3
Характеристика асоціації як типу інтеграційних об’єднань підприємств [3, с. 234]

Приклади Шлях створення Переваги та недоліки Вигоди для 
регіону

Асоціація юве-
лірів України, 
Асоціація сіль-
ськогосподарських 
підприємств 
«Броди», Міжрегі-
ональна науково-
виробнича асоці-
ація підприємств 
«Авіокон-про-
ект», Асоціація 
«Львівський 
пасажирський 
транспорт», Асо-
ціація виробників 
молока України, 
European Business 
Association, 
American 
Marketing 
Association

Договірне 
об’єднання з 
централізацією 
однієї або кіль-
кох виробничих 
та управлінських 
функцій, розви-
тком спеціаліза-
ції та кооперації 
виробництва, орга-
нізацією спільних 
виробництв на 
основі об’єднання 
учасниками фінан-
сових та матері-
альних ресурсів, 
за принципом 
добровільного 
членства

Переваги: 
збереження господарської самостійності учас-
никами асоціації; безкоштовне використання 
послуг асоціації її членами; кооперація і коор-
динація виробничої діяльності; узгодження дій 
щодо визначення цін, освоєння ринків збуту, 
захисту інтересів; створення асоціації суто 
на добровільних засадах; можливість участі в 
асоціації підприємств всіх форм власності, які 
укладають між собою багатосторонній договір, 
де визначають усі необхідні умови діяльності 
об’єднання; захист інтересів її членів у відно-
синах з державними та недержавними органі-
заціями; додаткова розробка економічних та 
юридичних прогнозів; узагальнення та поши-
рення передового досвіду підприємств-членів 
асоціації; збір, обробка та надання різноманіт-
ної корисної інформації для членів асоціації; 
поширення і підтримка науково-технічного 
співробітництва; централізація однієї або 
декількох виробничо-господарських та управ-
лінських функцій; юридична основа створення 
асоціації – волевиявлення сторін договору; 
здійснення спільних підприємницьких про-
ектів; можливість так званої «м’якої» форми 
централізації.
Недоліки: 
асоціація не має права самостійно (від свого 
імені) здійснювати підприємницьку діяльність; 
обов’язковість вступних внесків

Постійна коорди-
нація господар-
ської діяльності 
підприємств та 
забезпечення 
спільних інтер-
есів учасників на 
регіональному, 
національному 
або міжнарод-
ному ринках 
сприяє стабіль-
ному розвитку 
регіону
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Таблиця 5
Характеристика картелю, синдикату, промислово-фінансової групи як типів інтеграційних 

об’єднань підприємств [3, с. 238]
Приклади Шлях створення Переваги та недоліки Вигоди для регіону

Картель

Буковель, Asian 
Racing Federation

Договірне об’єднання 
підприємств пере-
важно однієї галузі, 
де учасники зберіга-
ють свою власність 
на засоби і продукт 
виробництва

Переваги: 
учасники зберігають свою влас-
ність на засоби виробництва і 
продукт виробництва; можли-
вість обміну патентами, регу-
лювання цін; можливість укла-
дання усної угоди
Недолік:
антимонопольне законодавство 
багатьох країн світу забороняє 
створення такого об’єднання

Здійснення спільної 
комерційної діяль-
ності – регулювання 
збуту виготовлюваної 
продукції із збере-
женням домовленості 
підприємств про подо-
лання або зменшення 
конкуренції між ними

Синдикат

Утворений у 1887 р. 
в Україні Синдикат 
Цукрозаводчиків 
«Продвугілля», De 
Beers

Різновид картельної 
угоди, коли створю-
ється спільний збуто-
вий орган або збутова 
мережа одного з учас-
ників синдикату

Переваги:
така форма об’єднання підпри-
ємств характерна для галузей 
з масовим виробництвом одно-
рідної продукції; через спіль-
ний збутовий орган або збутову 
мережу одного з учасників 
об’єднання може здійснюватись 
закупівля сировини для усіх 
учасників синдикату.
Недоліки: 
на відміну від картелю, синдикат 
розриває безпосередній зв’язок 
окремих фірм з ринком; така 
форма об’єднання характерна 
для підприємств, що виробляють 
однорідну продукцію

Можливість центра-
лізації у реалізації 
продукції, виро-
бленої учасниками 
об’єднання, та змен-
шення витрат на її збут

Промислово-фінансова
група (ПФГ)

ПФГ «Росан» (Росан-
Капітал, Росан-Глобал, 
Росан Інвест, Міст-
Експрес,
Міст-Тур), Автоальянс, 
ТАС
«Райффайзен Банк 
Аваль», American 
Funds, TD Bank, ICG

Найбільше в Україні
об’єднання капіталу.
Об’єднання, яке ство-
рюється за рішенням 
Кабінету Міністрів 
України. Підставою 
для створення про-
мислово-фінансової 
групи є генеральна 
угода про спільну 
діяльність.

Переваги: 
до складу цієї групи можуть вхо-
дити промислові та інші підпри-
ємства, банки, наукові та про-
ектні установи, інші установи й 
організації усіх форм власності, 
що мають на меті отримання 
прибутку, вироблення конкурен-
тоспроможної продукції; у складі 
цього об’єднання визначається 
головне підприємство, яке має 
виняткове право діяти від імені 
ПФГ як учасника господарських 
відносин (головним підприєм-
ством ПФГ не може бути банк, 
фінансово-кредитна установа).
Недоліки:
існує можливість створення 
нових монопольних утворень на 
ринку, що потребує застосування 
антимонопольного регулювання; 
виробництво в такій структурі 
орієнтується на національні 
ресурси; заборона участі більш 
ніж в одній ПФГ; складність 
ведення фінансової звітності; від-
сутня координація за повноцін-
ної міжнародної інтеграції

У таблиці 5 представлено характеристику 
інших типів інтеграційних об’єднань підприємств.

Сучасною формою об’єднань підприємств є 
кластери. Це особливий специфічний тип інте-
грації промислових підприємств, бізнесових, 
наукових, освітніх та владних структур, що 
мають власні характерні риси. Кластери, на від-
міну від інших форм, мають практично всі пере-
ваги інтеграції. До них належить: концентрація 
фінансових ресурсів та інтелектуального капі-
талу; збереження самостійності підприємств, які 
поєднуються; можливість встановлення спільної 

форми діяльності з утворенням юридичної особи; 
наявність інноваційного потенціалу; визначе-
ність тривалості співробітництва підприємств; 
економічна незалежність учасників; наявність 
неформальних факторів взаємодії учасників.

Висновки. Отже, аналізуючи специфіку 
інтеграційних процесів та мотивацію вступу 
суб’єктів господарювання до тих чи інших 
об’єднань, слід відзначити, що серед основних 
причин такого рішення є можливість залучення 
фінансових ресурсів шляхом інвестування або 
отримання кредиту на пільгових умовах та роз-
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ширення частки ринку. Враховуючи наявність 
позитивного впливу на регіональний розвиток 
з боку функціонування інтегрованих структур, 
сьогодні для повномірного здійснення переваг 
інтеграції необхідна реалізація заходів держав-
ної підтримки, серед яких можна виділити:

– виконання інфраструктурних проектів 
за допомогою механізмів державно-приватного 
партнерства;

– інформаційна, методична та просвіт-
ницька програма, спрямована на розвиток 
об’єднань підприємств та моніторинг їхньої 
діяльності;

– розширення меж територіальних зв’язків 
між підприємствами;

– фінансова підтримка реалізації страте-
гічно важливих проектів.

Результати проведеного дослідження дозво-
ляють зробити висновок, що наявні внутрішні 
конкурентні можливості регіону можуть бути 
розкриті за допомогою механізму інтеграції 
підприємств завдяки активізації підприємниць-
кої та інвестиційної діяльності, а також підви-
щення інноваційної привабливості. 
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