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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Управління діяльністю корпорацій є актуаль�

ною проблемою для нинішнього етапу розвитку
російської економіки, оскільки відбувається ак�
тивний процес формування складноструктурова�
них господарюючих суб'єктів, у тому числі галу�
зевого, міжгалузевого і міжрегіонального рівнів.
Сучасне становище у вітчизняній харчової промис�
ловості, що характеризується збереженням глибо�
ких кризових явищ, припускає використання
різноманітних економічних механізмів і заходів
для ефективного подолання кризи. Одним із
шляхів відновлення продовольчого потенціалу є
використання можливостей інтеграції підприємств
у корпорації, об'єднані технологічними зв'язками
і продовольчим ринком.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Серед класиків формування теорій управління

та інтеграції можна виділити роботи таких авторів,
як І. Ансофф, П. Друкер, Р. Коуз, П. Ларанж,
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, тощо. Се�
ред російських та українських досліджень необ�
хідно виділити праці Л.І. Абалкіна, А.Л. Гапонен�
ко, В.С. Більчака, Д. Васильєва, П.В. Забєліна,
Н.І. Іванова, М.І. Книша, Ю.С. Маточкина,
Б.З. Мільнера, М.І. Туган�Барановського, Г.М. Фе�
дорова, А.В. Чіянова, В.М. Цуглевіча. Різні аспек�
ти розвитку промислових комплексів та інтегра�
ційних процесів розглядали у своїх роботах
С.М. Гречанок, Є.Л. Драчова, А.В. Коршунов,
С.В. Кисельов, А.М. Лібман, В.В. Милосердов,
Є.П. Никифорова, Є.С. Оглоблін, Я.Ш. Паппе,
В.А. Петров, П.Д. Половинкин, Д.І. Рилько, О.А. Ро�
діонова, Є.В. Сєрова, В.Я. Узун, М.Л. Ходурсь�
кий, І.Г. Хабарова тощо. Проте аналіз наукової літе�
ратури та сучасного практичного досвіду свідчить,
що є ще цілий ряд невирішених проблем в області
управління корпораціями національної економіки.
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Метою даного дослідження є розробка прин�
ципів та методології формування системи управ�
ління інтегрованими корпоративними об'єднання�
ми харчової галузі на основі потокових підходів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Характер і складність соціально�економічних

процесів, що діють у сучасній економіці, вимага�
ють не тільки адекватного сприйняття економіч�
них подій, але і точного використання сучасного
термінологічного апарату, що дозволить, з одно�
го боку, об'єктивно оцінити практичну реалізацію
економічних теорій, а з іншого — визначити спад�
коємність і межі застосування нових понять, по�
глядів і теорій. Очевидною є близькість інтеграції
з такими формами організації виробництва, як
кооперування і концентрація. Термін "кооперація"
визначив розвиток сільського господарства і всьо�
го агропромислового комплексу СРСР, в той же
час термін "інтеграція" є одним з найпоширеніших
при характеристиці процесів, що протікають у су�
часній російській і світовій економіці.

Інтеграційні процеси — це об'єднання активів
суб'єктами ринкових відносин у рамках єдиного
бізнес�процесу з утворенням або без (на основі
угоди) нової організаційно�правової фірми. При
цьому, очевидно, що в ринковій економіці саме
правовий характер відносин власності детермінує
форму організації виробництва. Отже, інтеграція
як форма організації виробництва, з урахуванням
підходів що склалися у вітчизняній та світовій
науці, може бути визначена наступним чином: "об'єд�
нання двох і більше підприємств під загальним уп�
равлінням в рамках однієї організаційної струк�
тури" [6 с. 3—12]. Проведений аналіз розвитку ко�
операції в промисловому виробництві дозволив
зробити висновок, що в цій сфері економіки реал�
ізувалися три основні способи нарощування по�
тенціалу великих підприємств, тобто інтеграції.
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1. Горизонтальна інтеграція, пов'язана зі
збільшенням питомої ваги даного підприємства в
масштабах галузі (зростання її частки в галузево�
му виробництві, у виробничих потужностях, час�
тки на ринку галузевої продукції тощо).

2. Вертикальна інтеграція, заснована на про�
никненні підприємств, що знаходяться у функціо�
нальній залежності по відношенню до основного
виробництва суміжні галузі.

3. Диверсифікація, яка спирається на свідоме вкла�
дення капіталу в цілий ряд функціонально не пов'я�
заних між собою галузей і виробництв [3, c. 23—36].

Слід зазначити, що головним засобом виявлен�
ня і формування конкурентних стратегій розвит�
ку є системний аналіз і, на його основі, системне
планування. Його особливістю в інтеграційних про�
цесах є виявлення та аналіз існуючих виробничих,
фінансових, інформаційних та інших потоків, вла�
стивих конкретної корпорації. Відповідно до цьо�
го, володіючи меншими можливостями при індив�
ідуальній господарської діяльності, підприємства
за рахунок один одного можуть розширити спри�
ятливі можливості зовнішнього середовища і
власні сильні сторони. Ці мотиви, що є імпульсом
для узгодження інтересів учасників інтеграційних
процесів, можна структурувати в моделі інтеграції
підприємств харчової галузі (рис. 1).

Для досягнення синергетичного ефекту ін�
теграції підприємства повинні крок за кроком у
процесі співробітництва досягати спочатку неве�
ликих, але спільних результатів. Розвиток цього
процесу (поступове зростання результатів) об'єк�
тивно змушує суб'єктів інтеграції зробити крок від
категорії власних цілей до формування системи уз�
годжених цілей об'єднання [5, c. 39—44]. Таким
чином, аналіз проблем формування інтеграційних
процесів дозволяє зробити висновок про не�
обхідність використання системного підходу до

розробки стратегії у ве�
ликих корпоративних си�
стемах. При цьому вибір
вертикальної інтеграції
підтверджується не тільки
теорією, а й вітчизняною
практикою створення
корпоративних систем у
харчовій промисловості.

ВИСНОВКИ
Найважливішим фак�

тором макроекономічної
конкурентоспромож�
ності стає вертикальна
інтеграція розширеного
відтворення. Цей чинник
зумовлює подальший
світовий поділ праці, кон�
курентоспроможність на�
ціональних економік та
рівень життя. Основною
умовою активізації діяль�

ності підприємств харчової галузі може стати роз�
виток інтеграційних процесів як найважливішого
чинника стабілізації економіки. Інтеграційні про�
цеси необхідно розглядати не тільки як засіб стаб�
ілізації економічного становища регіону або окре�
мого підприємства, але і як фактор розвитку вироб�
ничої і збутової бази підприємства або комплексу
підприємств. У плані подальших досліджень — фор�
мування моделей за кожною проекцією цільової
установки інтеграції та їх порівняльний аналіз за
різноманітних варіантах ситуацій та вхідних даних.
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Рис. 1.  Модель інтеграції підприємств харчової галузі


