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У статті викладено результати досліджень щодо процесів економічної інтеграції,

визначено й проаналізовано їхній позитивний вплив на розвиток підприємств малого та

середнього бізнесу. Доведено, що зміна форми власності й організаційно-правового

статусу, технологій і методів управління виробництвом дозволяє отримати низку переваг

у відносинах з контрагентами і державою та підвищує рівень економічної ефективності

досліджуваних підприємств.

Ключові слова: економічна інтеграція, підприємства малого та середнього бізнесу,

трансформаційні процеси, об'єднання.

Рис. 3. Табл. 2. Літ. 12.

Л.М. Ганущак-Ефименко (Национальный университет 

пищевых технологий, г. Киев, Украина)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в українській економіці
та їхні наслідки обумовлюють невпинне зростання зацікавленості вчених про-
цесами економічної інтеграції як сфери реалізації підприємницького потен-
ціалу країни. З одного боку, інтеграція забезпечує відкриття нових джерел
вагомих внесків у обсяги валового внутрішнього продукту країни, створення
нових робочих місць, а з іншого – є засобом гармонізації соціальних відносин
у суспільстві. Тому важливим завданням власників і менеджменту підприємств
є забезпечення динамічного розвитку бізнесу в контексті розвитку інтеграцій-
них процесів. 
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Аналіз останніх досліджень. Сутність інтеграції може бути визначена як
«внутрішня цілісність (єдність) системи» або як «стан зв'язаності диферен-
ційованих, початково відокремлених частин» [9]. У будь-якому разі інтеграція
передбачає обмеження свободи дій (за власним бажанням або через механізми
примусу) суб'єктів господарювання. Обмеження відбувається через делегуван-
ня акторами частини виконуваних функцій і відповідних прав та обов'язків
інтегрованому утворенню. Таке делегування, відповідно до [9], дозволяє
тлумачити інтеграцію як механізм об'єднання (пов'язування) елементів систе-
ми. 

Слід звернути увагу на неможливість трактування інтеграції, в контексті
соціально-економічних відносин, лише як об'єднання окремих суб'єктів гос-
подарювання. Головним критерієм визнання в даному випадку має стати
об'єднання властивостей (економічних, технічних, соціальних, виробничо-
господарських, інституціональних) раніше не інтегрованих акторів. У процесі
такого об'єднання й відбувається розвиток системи через зростання кількості
та інтенсивності взаємодії елементів [9]. 

Невирішені частини проблеми. В процесі ринкових перетворень, поступо-
вого переходу до вільного ціноутворення колишні інтеграційно-економічні
зв'язки між господарюючими суб'єктами зазнали відчутного розладу, а поде-
куди й повної руйнації. Саме тому першочерговим завданням є з'ясування сут-
ності економічної інтеграції та її ролі в принципово нових умовах, які форму-
ються в нашій країні.

Метою дослідження є аналіз та обґрунтування економічної інтеграції як
основи розвитку підприємств малого й середнього бізнесу.

Основні результати дослідження. Економічна інтеграція є процесом таких
взаємовідносин між підприємствами (юридичними особами), які забезпечу-
ють довгострокове зближення генеральних цілей інтегруючого та інтегровано-
го підприємств.

Інтеграційні процеси не є чимось винятковим для економіки України. За
часів СРСР існували тісні і стійкі господарсько-економічні зв'язки між основ-
ними ланками єдиного народногосподарського комплексу. У період функціо-
нування планово-централізованої системи державного управління інтегрова-
не комплексоутворення здійснювалося на командно-адміністративних заса-
дах з чітко визначеними для підприємств постачальниками та споживачами,
яким вони продавали продукцію за твердими закупівельними цінами, проте
існували розбіжності в матеріальних інтересах господарюючих суб'єктів сиро-
винного і переробного виробництв. Більше того, добувні підприємства були
відчужені від фінансових результатів, отриманих від збуту кінцевої продукції.
Ціновий механізм, який обслуговував взаємовідносини між господарськими
партнерами, не повною мірою враховував фактичні витрати виробництва.

У сучасних умовах розвитку інтеграційні процеси формуються на основі
таких особливостей:

1.Мотивація до економічної інтеграції. Ґрунтується на її визначенні як
цілеспрямованого та безперервно керованого процесу консолідації виробни-
чого, науково-технічного, технологічного, кадрового, фінансово-грошового,
інтелектуального, споживчого та інших існуючих потенціалів невеликих під-
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приємств на основі єдності стратегічних цілей їхньої господарської діяльності
заради створення сприятливих умов ведення бізнесу й отримання прибутку.

Вітчизняні підприємства підштовхують до об'єднання і такі спонукальні
чинники: необхідність налагоджування нових виробничо-технологічних
зв'язків; структурна перебудова виробництва, яка неможлива без координації
всіх «ланок» технологічного ланцюжка; потреба у залученні інвестиційних ре-
сурсів; зростання трансакційних витрат у результаті зміни характеру взаємо-
відносин між підприємствами внаслідок ринкових трансформацій. Наведений
перелік не є вичерпним і тому доповнений узагальненням інших мотивів, що
заохочують невеликі підприємства до економічної інтеграції (табл. 1).

Таблиця 1. Групи мотивів економічної інтеграції невеликих підприємств* 

До інтеграції підприємства підштовхують ще й прагнення зайняти моно-
польне становище, збільшити доступ до інформації та заощадити на розробці
й створенні нових видів продукції. Слід зазначити, що такий чинник, як домі-
нуюче становище на ринку, в контексті проблеми, що розглядається, виглядає
нераціональним, адже об'єднання декількох невеликих підприємств практич-
но не призводить до створення монополії.

2.Другою складовою визначення сутності економічної інтеграції є пере-
думови її здійснення. Варто зауважити, що для кожного конкретного підпри-
ємства склад і структура обставин, в яких воно перебуває, індивідуальні. Для
підприємств малого та середнього бізнесу передумови можна розділити на дві
відносно самостійні групи: екзогенні й ендогенні (рис. 1).

Слід зазначити, що незалежно від того, що саме спонукало підприємства
до економічної інтеграції, рішення щодо неї приймається менеджментом у
певній послідовності (рис. 2). Сукупність фаз, з яких вона складається, – третя
складова визначення змісту економічної інтеграції.

Як видно з рис. 1, передумовою проведення економічної інтеграції є вирі-
шення менеджментом підприємств малого та середнього бізнесу поточних і
довготривалих проблем, які виникли перед керованими ними підприємства-
ми. В контексті проблеми, що розглядається, мова йде про підтримку на на-
лежному рівні їхньої конкурентоспроможності. За результатами порівняння
альтернативних варіантів вирішення проблем, які постали, і за умови, коли
власного потенціалу підприємства недостатньо для утримання або покращен-
ня позицій на ринку збуту, приймається рішення про економічну інтеграцію.
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Ìîòèâè Õàðàêòåðèñòèêà 

Âèðîáíè÷³ 
Ïîòðåáà ó çàëó÷åíí³ íåîáõ³äíèõ ÷è ñïåöèô³÷íèõ âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â òà 
¿õ ðîçì³ùåííÿ âñåðåäèí³ ï³äïðèºìñòâà; ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè âïðîâàä-
æåííÿ ³ííîâàö³é. 

Ìàðêåòèíãîâ³ 
Âèçíà÷àþòüñÿ ïðàãíåííÿìè ïîêðàùèòè ñèñòåìó ðîçïîä³ëó é îòðèìàòè 
ö³íîâ³ ïåðåâàãè íàä êîíêóðåíòàìè, îñâî¿òè íîâ³ ðèíêîâ³ ñåãìåíòè, 
ïîñèëèòè ïîçèö³¿ íà âæå îñâîºíèõ ðèíêàõ. 

Ìåíåäæåðñüê³ 

Õàðàêòåðèçóþòüñÿ çá³ëüøåííÿì åôåêòèâíîñò³ ìåíåäæìåíòó çàâäÿêè 
êîíöåíòðàö³¿ çóñèëü ãðóïè ëþäåé, ïåðåäà÷³ ôóíêö³é ³í³ö³àòèâíîñò³ íà 
âèùèé ð³âåíü íîâî¿ ³ºðàðõ³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ äóáëþâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ 
ôóíêö³é, à òàêîæ ïîë³ïøåííÿì êàäðîâîãî ñêëàäó ï³äïðèºìñòâà. 

* óçàãàëüíåíî çà äàíèìè [4; 5; 7]. 
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Рис. 1. Класифікація передумов економічної інтеграції підприємств [9]

Рис. 2. Складові процесу економічної інтеграції підприємств

малого і середнього бізнесу [9]

Чи не найголовнішим елементом процесу економічної інтеграції є визна-
чення цілей власником підприємства. Генеральна мета економічної інтеграції
в середовищі підприємств малого й середнього бізнесу полягає у посиленні їх-
ніх конкурентних позицій. Але на шляху до неї, залежно від виявлених поточ-
них проблем, зацікавлені особи можуть сформулювати низку проміжних ці-
лей. Детальне вивчення практики управління підприємствами малого та се-
реднього бізнесу створило підґрунтя для їх систематизації, яку в узагальнено-
му вигляді наведено в табл. 2.

Якісно визначена мета дозволяє здійснити ефективний вибір виду еконо-
мічної інтеграції, узагальнююча класифікація яких наведена на рис. 3. За
результатами, отриманими на попередніх етапах процесу впровадження
економічної інтеграції, менеджери підприємств малого та середнього бізнесу
обирають між жорсткими (інтеграція шляхом підписання юридичних зобов'я-
зуючих угод) або м'якими (інтеграція шляхом погодження інтересів) її проява-
ми. Однак слід зазначити, що інтеграція у сфері управління підприємствами
малого й середнього бізнесу відбувається, як правило, шляхом узгодження
інтересів сторін із підписанням відповідних юридичних документів, які
розподіляють права і взаємні зобов'язання між ними. Це означає, що м'які
методи її запровадження доповнюються жорсткими.

Підприємства малого й середнього бізнесу можуть вдатися до статутної та
до контрактної економічної інтеграції. Перша передбачає співпрацю на базі
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 Ä³ÿëüí³ñòü äåðæàâíèõ 
âëàäíèõ ñòðóêòóð 

Êîí’þíêòóðà 
ðèíêó 

²íñòèòóö³éíå 
ñåðåäîâèùå 

Ñòðóêòóðà 
ãàëóç³ 

Åêçîãåíí³ Ãðóïè óìîâ Åíäîãåíí³ 

Ïðîáëåìè ç³ çáóòîì 
ïðîäóêö³¿ 

Íàäëèøîê ÷è íåñòà÷à 
ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â 

Ñòàí òåõíîëîã³÷íîãî 
îñíàùåííÿ 

Íååôåêòèâíå 
óïðàâë³ííÿ 

 

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 4. Âèá³ð ôîðì, ìåòîä³â ³ âèä³â 
åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 

6. Âñòàíîâëåííÿ òðèâàëîñò³ òà êàëåíäàðíîãî 
ãðàô³êà ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â 

5. Âèá³ð åôåêòèâíîãî ïàðòíåðà 

8. Çä³éñíåííÿ ïðîöåñó 
åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 

7. Ñêëàäàííÿ áþäæåòó åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 

9. Ìîí³òîðèíã íàñë³äê³â ïðîâåäåíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ 

1. Îñìèñëåííÿ ïðîáëåìè, ùî ïîñòàëà 
ïåðåä âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà 

2. Âèñóâàííÿ àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ³ 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî åêîíîì³÷íó ³íòåãðàö³þ 



знову створеного підприємства. Суб'єкти інтеграційних відносин у цьому ви-
падку взаємодіють не як юридичні особи, а як структурні підрозділи підпри-
ємства. Можливий варіант надання складовим підприємства статусу юридич-
них осіб – перетворення на корпорацію.

Таблиці 2. Класифікація цілей економічної інтеграції

підприємств малого і середнього бізнесу*

Рис. 3. Класифікація видів економічної інтеграції в середовищі

підприємств малого і середнього бізнесу, узагальнено за даними [5; 9]

При контрактній формі учасники економічної інтеграції повністю збері-
гають самостійність і права юридичної особи, але в той же час підпорядкову-
ють свою діяльність інтересам досягнення високих кінцевих результатів усьо-
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Ãðóïè ö³ëåé, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ìåíåäæìåíòîì ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó 

Çìåíøåííÿ âèòðàò Çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó Çàãàëüí³ ö³ë³ 

Äîñÿãíåííÿ åôåêòó ìàñ-
øòàáó âèðîáíèöòâà. 
Îá’ºäíàííÿ íàóêîâî-äîñ-
ë³äíî¿ ðîáîòè òà âïðîâàä-
æåííÿ ³ííîâàö³é. 
Çäåøåâëåííÿ äîñòóïó äî 
³íôîðìàö³¿. 
Ë³êâ³äàö³ÿ äóáëþþ÷èõ 
ôóíêö³é ó ä³ÿëüíîñò³. 
Îá’ºäíàííÿ ìàðêåòèíãó. 
Îá’ºäíàííÿ äèëåðñüêèõ ³ 
ñåðâ³ñíèõ ìåðåæ. 
Ïðàãíåííÿ çìåíøèòè ïî-
äàòêîâèé òèñê. 

Çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ïðî-
äàæ. 
Çá³ëüøåííÿ âëàñíî¿ ðèí-
êîâî¿ ÷àñòêè, ÿêà íàëå-
æèòü òîâàðàì ï³äïðèºìñò-
âà. 
Äèâåðñèô³êàö³ÿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. 
Ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðî-
äóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ. 
Íàÿâí³ñòü âçàºìîäîïîâíþ-
þ÷èõ ðåñóðñ³â. 
Ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ 
âåëèêèõ êîíòðàêò³â. 

Çàõèñò â³ä ïîãëèíàííÿ. 
Ïîêðàùåííÿ óïðàâë³íñüêèõ ïðî-
öåñ³â. 
Çàõèñò â³ä êîíêóðåíö³¿. 
Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ 
àêòèâíîñò³. 
Çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ñò³é-
êîñò³. 
Ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó ïåðåä ³íâåñ-
òîðàìè òà çàðóá³æíèìè ïàðòíå-
ðàìè. 
Íàëàãîäæåííÿ çâ’ÿçê³â ç â³äïî-
â³äíèìè äåðæàâíèìè òà ì³ñöåâè-
ìè îðãàíàìè âëàäè. 
Îñîáèñò³ ìîòèâè ìåíåäæåð³â. 

* óçàãàëüíåíî çà äàíèìè [3; 5]. 

ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß 

Çà ñôåðîþ ä³¿ 

Ì³æíàðîäíà Ì³æãàëóçåâà Âíóòð³øíüîãàëóçåâà 

Çà ìåòîäîì ðåàë³çàö³¿ 

Æîðñòêà Ì’ÿêà 

Çà ñïîñîáîì ôîðìàë³çàö³¿ 

Ñòàòóòíà Äîãîâ³ðíà (êîíòðàêòíà) 

Çà õàðàêòåðîì ³íòåãðàö³éíèõ çâ’ÿçê³â 

Âåðòèêàëüíà Ãîðèçîíòàëüíà Êîíãëîìåðàòíà Çì³øàíà Àð’ºðãàðäíà 

Çàëåæíî â³ä ìàñøòàá³â ïðîâåäåííÿ 

×àñòêîâà Êîìá³íîâàíà Êîìïëåêñíà 

Çà ôóíêö³îíàëüíèìè íàïðÿìêàìè 

Âèðîáíè÷à Ìàðêåòèíãîâà Ô³íàíñîâà Óïðàâë³íñüêà ²ííîâàö³éíà Ñîö³àëüíà Åêîëîã³÷íà 

 



го технологічного ланцюга. Безперечними перевагами контрактної інтеграції
є її висока гнучкість, мобільність і оперативність. За умов панування недер-
жавних форм власності на засоби виробництва важко, а інколи й недоцільно
створювати господарську одиницю, до якої входили б усі технологічні ланки
виробництва. Потрібно придбати або такі самі підприємства, або відповідні
пакети акцій (інші корпоративні права). Це потребує мобілізації великих
обсягів фінансових ресурсів і часу. Організувати ж взаємодію цих ланок на
контрактній основі набагато простіше і з тією ж гарантією обов'язковості
виконання учасниками домовленостей своїх обмежених технологічних функ-
цій [4; 8]. 

У середовищі функціонування підприємств малого та середнього бізнесу
контрактну інтеграцію більшість науковців вважають найприйнятнішою. Це
пояснюється тим, що за такого виду можна без зайвого клопоту змінювати
масштаби співробітництва за рахунок відповідного коригування як кількості
учасників, так і обсягів взаємних зобов'язань, що особливо важливо при
нестабільній ринковій кон'юнктурі. Організація укладання контракту потре-
бує і набагато менше часу порівняно з формальними процедурами, притаман-
ними іншим формам інтеграції. Характер і глибина взаємодії на основі конт-
ракту також легко регулюються. Контрактні відносини, як вже зазначалося, є
обов'язковими компонентами інших видів інтеграції – кооперативної інте-
грації об'єднань і структур.

Функціональні напрямки економічної інтеграції залежать від поставле-
них цілей і вибору об'єкта інтеграції і спрямовані на досягнення оптимального
балансу між ефективністю діяльності та стабільністю позицій підприємства на
ринку. Так, наприклад, економічна інтеграція у сфері маркетингу передбачає
створення спільних систем поставок і збуту. Об'єктом виробничої інтеграції є
продукт, що випускає підприємство й технології його виробництва. Фінансова
інтеграція передбачає формування такої структури капіталу, при якій показ-
ники ліквідності й платоспроможності будуть відповідати вимогам ринку, ко-
ли створюються передумови для залучення кредитних ресурсів і зменшення
ризиків, пов'язаних з їх погашенням [8]. 

Управлінська економічна інтеграція передбачає консолідацію зусиль ме-
неджменту декількох підприємств у сфері їх управління з метою усунення дуб-
лювання функцій управління та підвищення ефективності їх виконання. Ме-
тою економічної інтеграції у сфері інновацій є спільна організація науково-
дослідної роботи та запобігання невдачам під час трансферту нововведень.
При соціальній інтеграції відбувається погодження дій персоналу підпри-
ємств, з його орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підпри-
ємств. Об'єктом екологічної інтеграції є об'єднання спільних зусиль з метою
запобігання негативному впливу на довкілля.

Економічна інтеграція підприємств малого та середнього бізнесу в залеж-
ності від її масштабів може бути:

- частковою – відбуватися за одним із напрямків, узгодженим зацікавле-
ними сторонами;

- комбінованою – проводиться за декількома із наведених вище функціо-
нальних напрямів;
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- комплексною – здійснюється за всіма функціональними напрямками
діяльності підприємства [8]. 

Варто зазначити, що в період стрімкого нарощування темпів глобалізації
та з урахуванням її наслідків важливого значення для підприємств малого та
середнього бізнесу набувають спільні підприємства. Їх створення супроводжу-
ється інтеграцією капіталів національних і зарубіжних інвесторів, яких об'єд-
нує спільний інтерес з довготривалим обрієм співробітництва.

Ще однією складовою процесу економічної інтеграції підприємств мало-
го та середнього бізнесу є прийняття рішення щодо партнера із спільної діяль-
ності. Його вибору передує ретельний аналіз зовнішнього оточення з поперед-
нім окресленням кола ймовірних фірм-претендентів. Від того, наскільки вда-
ло воно буде виконано, залежить обґрунтованість вибору ефективного спіль-
ника, а відтак, і результативність інтеграційного процесу в цілому, оскільки
його наслідки залежать від зацікавленої участі кожного [8].

Важливість розробки графіка здійснення економічної інтеграції поясню-
ється надзвичайною динамікою як зовнішнього, так і внутрішнього середови-
ща підприємства. Інтеграцію підприємств малого та середнього бізнесу по-
трібно проводити якнайшвидше. Адже зволікання в процесі її реалізації при-
зведе до втрати контролю над поточними проблеми, які виникають на консо-
лідованих підприємствах.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що економічна
інтеграція у сфері малого та середнього бізнесу виявляється у налагодженні
виробничо-технологічних й управлінських зв'язків шляхом консолідації заці-
кавлених сторін на основі визначених принципів, що призводить до спільного
використання ресурсів, об'єднання капіталів, збуту виробленої продукції зара-
ди створення сприятливих умов ведення бізнесу, підвищення конкуренто-
спроможності й отримання прибутку з урахуванням інтересів кожного учас-
ника та розподілу відповідальності.

Позитивними наслідками інтеграції підприємств малого та середнього
бізнесу в ринковій економіці є: їх пристосування до несприятливих обставин;
досягнення фінансово-економічного ефекту; зміна форми власності та орга-
нізаційно-правового статусу, технологій і методів управління виробництвом;
отримання переваг у відносинах з контрагентами, а також із державою. 
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