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Визначено сутність і мету процесу інтегра-
ції. Проаналізовано наукові підходи до визна-
чення поняття інтеграції як економічної 
категорії та процесу взаємодії. Визначено 
роль інтеграційного процесу на мікрорівні 
як процесу об’єднання підприємств. Здій-
снено огляд напрямів інтеграційного про-
цесу підприємств, виходячи з вітчизняного 
досвіду. Узагальнено три напрями процесу 
інтеграції, такі як вертикальна інтеграція, 
горизонтальна інтеграція та диверсифі-
кація бізнесу. Визначені мотиви інтеграції 
вітчизняних підприємств у сучасних умовах: 
встановлення ефективних бізнес-зв’язків, 
досягнення збалансованої діяльності, зни-
ження витрат за рахунок збільшення масш-
табів виробництва, накопичення капіталу 
для інноваційного розвитку тощо. Визна-
чені особливості таких форм інтеграційних 
процесів вітчизняних підприємств, як кон-
центрація та кооперація. Здійснено огляд 
активності інтеграційних процесів в Україні. 
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні 
процеси, вітчизняні підприємства, взаємодія 
підприємств, інвестиції, франчайзинг, аут-
сорсинг. 

Определена сущность и цели процесса 
интеграции. Проанализированы научные 

подходы к определению понятия интегра-
ции как экономической категории и про-
цесса взаимодействия. Определена роль 
интеграционного процесса на микроуровне 
как процесса объединения предприятий. 
Осуществлен обзор направлений интегра-
ционного процесса предприятий, исходя 
из отечественного опыта. Рассмотрены 
три направления процесса интеграции: 
вертикальная интеграция, горизонталь-
ная интеграция и диверсификация бизнеса. 
Определены мотивы интеграции отече-
ственных предприятий в современных 
условиях: установление эффективных биз-
нес-связей, достижение сбалансированной 
деятельности, снижение затрат за счет 
увеличения масштабов производства, 
накопление капитала для инновационного 
развития и другие. Определены особен-
ности таких форм интеграционных про-
цессов отечественных предприятий, как 
концентрация и кооперация. Осуществлен 
обзор активности интеграционных про-
цессов в Украине.
Ключевые слова: интеграция, интеграци-
онные процессы, отечественные предпри-
ятия, взаимодействие предприятий, инве-
стиции, франчайзинг, аутсорсинг.

The essence and purpose of the integration process are determined. Scientific approaches to defining the concept of integration as an eco-
nomic category and the process of interaction are analyzed. Integration has been proven to be a process of uniting businesses. The role of the 
integration process at the micro level as a process of merging enterprises is defined. The directions of the integration process of enterprises are 
reviewed, based on the domestic experience. Three directions of the integration process are generalized: vertical integration, horizontal integra-
tion and business diversification. With vertical integration, the company expands the scope of activities in its industry within the production chain. 
Horizontal integration brings together participants who produce a similar product in one industry segment. It is proved that as a result of diversi-
fication concerns and conglomerates of enterprises are created. It was found that in modern conditions, the integration interaction of enterprises 
is multidirectional, which is defined as conglomerate diversification. The motives of integration of domestic enterprises in modern conditions 
are defined, namely: establishment of effective business relations, achievement of balanced activity, reduction of expenses at the expense of 
increase of scales of production, accumulation of the capital for innovative development, creation of conditions for diversification of manufacture, 
development of a new product. Peculiarities of such forms of integration processes of domestic enterprises as concentration and cooperation are 
determined. The result of concentration and cooperation is the creation of associations of enterprises, the most common of which in Ukraine is 
an association. The activity of integration processes in Ukraine is reviewed. The most used forms of integration of domestic small enterprises are 
generalized, namely: franchising, outsourcing, venture, subcontracting. It was found that in 2019, Ukraine ranked 20th in the world in assessing 
the potential for outsourcing services. It is proved that the most active in the integration processes are domestic enterprises in such industries as 
agriculture, financial services, energy, mining, utilities.
Key words: integration, integration processes, domestic enterprises, interaction of enterprises, investments, franchising, outsourcing.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
FEATURES OF INTEGRATION PROCESSES AT DOMESTIC ENTERPRISES

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
одним з найбільш важливих факторів, що забез-
печують стабільний і стійкий розвиток вітчизняних 
підприємств, є інтеграція. В умовах глобальної 
конкуренції багато компаній розглядають інте-
грацію як інструмент конкуренції та розвитку в 
сучасних ринкових умовах. Питанням оцінки еко-
номічної інтеграції приділено достатньо уваги у 
наукових працях, однак поняття інтеграційних про-
цесів у теоретичній площині не є узагальненим. 
Оскільки більшість наукових праць присвячені 
аналізу застосування певного виду інтеграції для 
однієї досліджуваної галузі, є потреба у здійсненні 
комплексної оцінки специфіки інтеграційних про-
цесів на вітчизняних підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Останні десять років у науковому колі 
широко досліджуються інтеграційні процеси в 
Україні. Дослідженню теоретичних засад інте-
грації, її формам та видам присвячені наукові 
праці вітчизняних дослідників: Н.Ю. Кривицької, 
Ю.В. Конрад, Т.М. Мельник, І. Яцкевич. Такі нау-
ковці, як Г. Головченко, В. Кондратюк, О.А. Князєва, 
Є.В. Луцишина, Н.Д. Маслій, А.А. Пилипенко, роз-
кривали особливості оцінки інтеграційного потен-
ціалу та ефективності реалізації процесу інтегра-
ції. Наукові праці В. Андрійчук, П.Г. Іжевського, 
М.Г. Пивоварова й О.С. Хижняк присвячені ана-
лізу специфіки реалізації інтеграційних процесів 
у конкретних галузях. Загалом можна відзначити 
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наявність суттєвих наукових доробок досліджува-
ної тематики, однак комплексній оцінці специфіки 
інтеграційних процесів на вітчизняних підприєм-
ствах приділено не досить уваги. 

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення сутності та особливостей процесу інтегра-
ції та аналіз активності вітчизняних підприємств в 
умовах інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтеграція є об’єктивним і багатогранним про-
цесом, мета якого – більш повне використання 
кожним суб’єктом своїх конкурентних переваг на 
благо всіх суб’єктів. У результаті інтеграції виникає 
синергетичний ефект, за якого цінність об’єднаного 
підприємства вища за суму його окремих складо-
вих частин [7, с. 132].

Підходи до визначення поняття інтеграції різ-
них наукових джерел (табл. 1) демонструють 
широке трактування цього терміна і можливість 
його застосування до різних наукових галузей. 
Однак основна увага науковців зосереджена на 
аналізі інтеграції як економічної категорії. 

Сучасні умови господарювання характеризу-
ються динамічністю, інформатизацією та актив-
ністю глобалізаційних процесів. У зв’язку з цим 
успіх вітчизняних підприємств все більше залежить 
від їх ефективної взаємодії між собою як на етапі 
заснування, так і в процесі функціонування і реалі-
зації кінцевого продукту споживачу. Інакше кажучи, 
ефективність інтеграційного процесу на підприєм-
стві прямо впливає на успіх його діяльності. 

Інтеграційний процес за своєю суттю є про-
цесом об’єднання. Становлення нової ціліс-
ності як результат інтеграційного процесу дося-
гається шляхом упорядкування, узгодження й 
об’єднання структур та функцій наявних систем. 
Інтеграційний процес відбувається на декіль-
кох рівнях: макрорівні (транскордонне співробіт-
ництво), мезорівні (регіоналізація економіки) та 
мікрорівні (об’єднання господарюючих суб’єктів) 

[5, с. 50]. Інтеграція на мікрорівні є процесом вза-
ємодії підприємств як із зовнішнім середовищем, 
так і з іншими бізнес-структурами для досягнення 
стратегічних цілей і конкурентних переваг. 

Будь-який інтеграційний процес характеризу-
ється сферою діяльності і напрямом його здій-
снення. Виходячи з вітчизняного досвіду, можна 
визначити три напрями процесу інтеграції, такі як 
вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція 
та диверсифікація бізнесу. За вертикальної інтегра-
ції підприємство розширює сферу діяльності у своїй 
галузі, прагнучи до повної інтеграції – участі у всіх 
ланках виробничого галузевого ланцюга. Під час 
горизонтальної інтеграції відбувається об’єднання 
учасників одного галузевого сегменту, які виро-
бляють подібний продукт та (або) мають подібний 
виробничий цикл. Однак злиття прямих конкурен-
тів може привести до набуття одним із них суттєвої 
влади на ринку. Диверсифікація є процесом розши-
рення діапазону діяльності підприємства за межі 
основного бізнесу. На основі диверсифікації ство-
рюються концерни і конгломерати – потужні моно- 
чи полігалузеві структури. У сучасних умовах інте-
граційна взаємодія підприємств є багатовекторною, 
не обмежується вертикальним та горизонтальним 
напрямами, в одних галузях характеризується тен-
денцією посилення конгломератної взаємодії, а в 
інших – спеціалізацією. 

Основними передумовами інтеграції підпри-
ємств на макрорівні є: світова глобалізація еко-
номіки та посилення глобальних проблем люд-
ства; створення нової економіки – «prosumer» 
economics; домінування на світовому ринку вели-
ких транснаціональних корпорацій; перехід світо-
вого бізнесу до активного використання інфор-
маційних технологій; зміна поглядів на процес 
підприємництва; пocилeння світового процесу кон-
вергенції як дoвгocтpoкoвoгo цiлecпpямoвaнoгo 
зближення кpaїн aбo регіонів; адаптація підпри-
ємств до складних умов господарювання [14].  

Таблиця 1
 Підходи до дефініції поняття «інтеграція»
Сутність поняття інтеграція Джерело

під інтеграцією слід розуміти поступове зближення та об’єднання економічних суб’єктів у 
процесі їх взаємодії (взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозбагачення, тощо)

Економічна 
енциклопедія

інтеграція означає поєднання технологічно пов’язаних між собою різнорідних видів діяльності 
з притаманними їм функціями для виробництва кінцевого продукту і доведення його до 
споживача, а також досягнення на цій основі вищих економічних результатів

Андрійчук В.

інтеграція – це процес, що означає стан об’єднання окремих елементів системи в єдине ціле 
та процес взаємного пристосування, розширення економічного та виробничого співробітництва

Головченко Г., 
Кондратюк В.

інтеграція є цілеспрямованим процесом формування стійких виробничих і економічних зв’язків 
між суб’єктами господарювання як на основі спільної власності, так і на основі договору про 
спільну діяльність

Пилипенко А.А.

інтеграція – це процес економічної взаємодії, що приводить до зближення господарських 
механізмів, приймаючи форму міждержавних угод, узгоджено-регульованої державними 
органами

Яцкевич І.

Джерело: складено автором за [1, с. 94; 2, с. 22; 3; 6, с. 216; 12, с. 203; 14, с. 473]
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На основі аналізу наукових джерел визначимо 
основні мотиви інтеграції вітчизняних підприємств 
в сучасних умовах розвитку (рис. 1).

Таким чином, вітчизняні підприємства, долуча-
ючись до інтеграційного процесу, прагнуть модер-
нізації, раціонального використання ресурсів, 
підвищення економічних показників та конкурен-
тоспроможності [11, с. 86].

Водночас вітчизняні підприємства мають мож-
ливість використання інтеграційної взаємодії 
різних типів, залежно від особливостей галузі, 
власного потенціалу, специфіки ринків, умов 
розвитку регіону тощо. Інтеграційні структури в 
Україні створюються за двома основними прин-
ципами утворення: концентрації та кооперації. 
Так, Є.В. Луцишина [8] ілюструє форму коопе-
рації інтеграційних процесів вітчизняних підпри-
ємств за допомогою аналізу стану ринку злиття 
та поглинань. Автор справедливо стверджує про 
пряму залежність інтеграційних процесів вітчиз-
няних компаній від загальної стабільності націо-
нальної і світової економік, політичної ситуації в 
Україні. Так, період 2014–2015 рр. характеризу-
ється суттєвим спадом кількості угод з укрупнення 
національних компаній (злиття та поглинання). 
Однак за 2015–2017 рр. у зв’язку з покращенням 
економічної і політичної ситуації в Україні довіра 
до вітчизняної економіки дещо зросла, і кількість 
угод злиття та поглинання зросла майже в 4 рази. 
Найбільшим попитом серед вітчизняних підпри-
ємств користується така форма об’єднання, як 
асоціація. Першою за розповсюдженням формою 

концентрації в Україні виявилося придбання 
акцій (часток, паїв) [8, с. 248, 250, 251]. Загалом 
Є.В. Луцишина вказує на замалий рівень актив-
ності у відношенні вартості укладених угод щодо 
укрупнення вітчизняних компаній до ВВП України. 

Найбільш активними в інтеграційних процесах 
є вітчизняні підприємства таких галузей, як: сіль-
ське господарство, фінансові послуги, енергетика, 
гірничодобувна промисловість, комунальні послуги 
[9, с. 32]. Активні інтеграційні процеси відбуваються 
в агропромисловому комплексі України, що зумов-
люється спеціалізацією національної економіки 
[4, с. 142]. Вітчизняні підприємства вибирають інте-
граційну стратегію за критеріями свого розміру, осо-
бливостей функціонування, галузевої специфіки. 
Великі і середні компанії націлені на стабільність 
зв’язків. Увага малих підприємств зосереджена на 
збереженні власних переваг, здебільшого гнучкості 
та адаптивності, тому вони вибирають більш м’які 
форми інтеграції на контрактній основі. І. Яцкевич із 
цього приводу слушно відзначає, що найбільш при-
вабливими формами інтеграції малих підприємств 
є франчайзинг, аутсорсинг, венчур, субконтрактація 
та інші форми [15, с. 480]. Дійсно, сьогодні в Україні 
ринок франчайзингу характеризується значним 
потенціалом. За даними Franchise Group, сьогодні 
системні франшизи якісно зростають, до 2017 року 
відбулося очищення ринку від недоброякісних та 
несправжніх франшиз, причому перевагу на ринку 
мають саме вітчизняні франчайзингові бренди [13]. 
За даними Української асоціації венчурного та при-
ватного капіталу (UVCA), венчурне фінансування 

Рис. 1. Мотиви інтеграції вітчизняних підприємств у сучасних умовах

Джерело: складено автором за [5, с. 51; 8, с. 248; 9, с. 28]
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тримає на високому рівні власні обсяги інвестицій. 
Так, 2019 рік відзначився максимальним обсягом 
інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії. 
Обсяг венчурних інвестицій у вітчизняні ІТ-компанії 
перевищив в 1,5 раза максимальний рівень 
2018 року і становив 510 млн доларів. Незважаючи 
на активність політичних процесів та світову панде-
мію, кількість угод у 2019 р. не знизилася порівняно 
з 2018 р., а обсяг операцій злиття та поглинання 
(M&A) навіть збільшився у 18 разів. Лідерами за 
кількістю і обсягом угод є вітчизняні компанії, що 
розробляють програмне забезпечення [10].

Аутсорсинг як форма взаємозв’язку малих і 
великих підприємств активно використовується 
вітчизняними господарюючими суб’єктами, однак 
його ефективність суттєво залежить від комплек-
сної оцінки факторів функціонування цього ринку. 
Компанія A.T. Kearney у 2019 р. віддала Україні 
20 позицію в оцінці потенціалу серед 55 країн 
у наданні послуг з аутсорсингу [16]. Для порів-
няння, до 2019 р. Україна два роки поспіль посі-
дала 24 місце. Завдяки відносно дешевій вартості 
трудових ресурсів вітчизняний ринок аутсорсингу 
володіє значними конкурентними перевагами. 
Однак маємо і суттєвий недолік конкурентної пози-
ції – це низька оцінка вітчизняного бізнес-серед-
овища на рівні з Єгиптом та Пакистаном. Загалом 
вітчизняні підприємства мають значний потенціал 
як в аутсорсингу інформаційних технологій, так і в 
аутсорсингу бізнес-процесів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Інтеграція впорядковує функціонування всіх еле-
ментів соціально-економічної системи, забезпе-
чуючи сталий розвиток вітчизняних підприємств. 
Активність інтеграційних процесів в Україні не є 
високою, однак вітчизняні підприємства, особливо 
в галузі ІТ-технологій, мають потужний потенціал 
для подальшого розвитку. Вибираючи інтегра-
ційну стратегію, вітчизняні підприємства націлені 
на стабільність зв’язків, досягнення конкурентних 
переваг, збереження адаптивності до мінливих 
соціально-економічних умов. Значним потенціа-
лом в Україні користується ринок франчайзингу і 
аутсорсингу. Найбільшим попитом серед вітчизня-
них підприємств користується створення асоціа-
цій та придбання акцій (часток, паїв). 
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