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У статті досліджуються значення, види та процеси інтеграції, їх вплив на формування та розвиток корпоративного сектора, основні причини гальмування цього розвитку, формування інтегрованих корпоративних структур, їх особливості та значення для стабілізації економіки України.
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ВСТУП
Сучасний етап розвитку економіки, розширення
співпраці між країнами та окремими суб'єктами господарювання цих країн зумовлюють необхідність інтенсифікації
інтеграційних процесів у економіці. Інтеграція проявляється в розширенні й поглибленні виробничо-технологічних
зв'язків, у спільному використанні ресурсів, в об'єднанні
капіталів і розглядається в економічній літературі як співробітництво й кооперація з можливим повним об'єднанням
економічних суб'єктів для досягнення поставлених цілей.
Розвиток інтеграційних процесів сприяє формуванню
конкурентоспроможних структур, які зможуть забезпечити
сталий розвиток економіки України, наповнити державний
бюджет та український ринок товарами національних виробників, консолідувати фінансові ресурси для подальшого інвестування та відродження внутрішнього товарного ринку.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є вивчення інтеграційних
процесів, особливостей їх реалізації, враховуючи види та
форми державної політики у сфері інтеграції та формування корпоративного сектора економіки, який створюватиме
об'єднання власників для підвищення ефективності виробництва та конкурентоздатності продукції.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Протягом останніх років розвитку економіки виникало
багато проблем, пов'язаних з недосконалим законодавством, нераціональною державною політикою у сфері створення таких умов для господарюючих суб'єктів, які могли б
забезпечити їм сталий розвиток, конкурентоздатність на
внутрішніх та зовнішніх ринках, консолідувати усі види ресурсів, забезпечити ефективне їх використання та високу
ефективність діяльності. Це зумовило необхідність дослідження одного з напрямів розвитку економіки, який може
принести суттєві результати як для власників, так і для держави — інтеграційного розвитку України.
Питанням розвитку інтеграції, її особливостей, форм
достатня увага була приділена практиками та вченими в наукових працях [2—12].
Вивчення літературних джерел дало можливість зробити узагальнення щодо сутності, видів інтеграції і представити
їх у табл. 1.
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Як зазначалося раніше, в літературних джерелах [2, 4;
5; 8—10] виділяють кілька видів інтеграції. Зупинимося
більш детально на деяких із них. Розглянемо вертикальну,
горизонтальну, прогресивну й регресивну інтеграції. Кожен
з видів інтеграції має свої переваги й недоліки залежно від
того, на якому рівні використовується і які задачі вирішує.
У науковій літературі [10] вертикальну інтеграцію розглядають як розвинену форму усуспільнення виробництва,
концентрації, кооперації та поділу праці.
Вертикальна інтеграція — об'єднання в єдиний технологічний процес усіх або основних ланок виробництва й
обороту продукції [10, с.180]. Вертикальна інтеграція може
бути охарактеризована такими перевагами, які мають стратегічний характер:
— зниження витрат і цін для споживача шляхом усунення традиційної розгалуженої, витратної мережі розподілу;
— створення мережі пов'язаних зобов'язаннями дилерів, що представляють продукцію компанії кінцевому споживачу;
— нівелювання негативних наслідків цінової конкуренції
з іншим виробниками для контрагентів корпорації за допомогою інтеграції у виробничий ланцюжок.
Вертикальна інтеграція здійснює контроль фірми над
ресурсами, постачанням та реалізацією продукції, сприяє
зниженню трансакційних витрат, акумулює додаткові інвестиції в галузь.
Як зазначалося раніше, вертикальна інтеграція має
цілий ряд недоліків, до яких можна віднести:
— ускладнення, які можуть виникати у процесі збалансованості виробничих потужностей, що негативно впливатиме на ефективність виробництва;
— виникнення тенденції до підвищення собівартості
продукції за рахунок невикористаних надлишкових виробничих потужностей окремих інтегрованих підрозділів;
— зниження внутрішньої гнучкості фірми, оскільки її
діяльність зумовлена рамками глибини інтеграції;
— обмеження можливостей фірми при виборі постачальників, що часто зумовлює необхідність закупок за цінами, вищими від ринкових;
— зниження ступеня адаптації фірми до змін кон'юнктури
ринку та інноваційних процесів;
— ізольованість компанії всередині галузі;
— підвищення ризику безальтернативності використання інвестицій.

Інвестиції: практика та досвід № 5/2010

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
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Як показує зарубіжний досвід, найбільш оптимальним
більшого для однотипних підприємств і виробництв є горизонтальна інтеграція, яка забезпечує поглиблення спеціалі- підходом у процесі інтеграції є створення корпорацій, які
зації окремих ланок єдиного технологічного ланцюга або являють собою інтегровані корпоративні об'єднання. У літетериторіально інтегрованих процесів з метою підвищення ратурних джерелах [1; 2; 4; 5; 8—10] наводяться різні види
якості продукції, зміцнення та стабілізації фінансово-еко- корпорацій та їх особливості. Представимо їх в табл. 2.
У процесі формування корпоративного сектора в Укномічного стану підприємства, підвищення ефективності виробництва [4]. Горизонтальна інтеграція об'єднує, як пра- раїні не було створено конкурентоспроможної корпоративвило, підприємства із загальним технологічним циклом, які ної структури, покликаної стати основою високоефективновипускають однорідну продукцію.
го інноваційного розвитку. Найважливішими чинниками
Основними формами горизонтальної інтеграції є такі: відставання інноваційного розвитку корпоративного секто— інтеграція Х-типу — це родове злиття чи об'єднання ра від світових стандартів слід назвати відсутність комплекпідприємств, що випускають товари-субститути і зумовлює сної державної корпоративної політики, недосконалість заоб'єднання взаємодоповнюючих, схожих за масштабами конодавчо-нормативної бази та недостатній розвиток сисзбуту підприємств або напрямів діяльності;
теми корпоративного управління.
— інтеграція Y-типу — об'єднання підприємств однієї
Слід зазначити, що дотепер у вітчизняних корпораціях не
галузі, що виробляють однакову продукцію або здійснюють сформовано фундаменту вертикальної інтеграції, що є осноодні і ті ж стадії виробництва. Інтеграція Y-типу грунтується вою економіки міжгалузевих корпорацій. У структурі націона підсиленні позиції підприємства шляхом поглинання або нального промислового сектора переважають розрізнені, відоконтролю діяльності певних конкурентів з метою їх нейтра- соблені підприємства з низьким рівнем міжгалузевої інтеграції.
лізації, доступу до збутової мережі або до певних сегментів
Важливим напрямом державної корпоративної політики
споживчого ринку, досягнення критичної маси для отриман- повинно стати завдання визначення місця, ролі вертикальня ефекту масштабу, одержання переваг за рахунок взає- ної інтеграції та послідовне сприяння її поширенню.
модоповнюваності асортименту товарів;
Розвиток інтеграційних процесів у вітчизняному корпо— інтеграція К-типу — це приєднання підприємства або ративному секторі гальмується низкою інституційних чиндодаткового напряму без зміни основного напряму діяльності; ників, основними з яких є:
— інтеграція Н-типу — це конгломератне злиття або об'єд— недосконала законодавчо-нормативна база;
нання підприємств різних галузей при відсутності спільності ви— низький рівень розвитку фондового ринку;
робничого процесу: злиття підприємств однієї галузі з підприє— недостатня ефективність державної регуляторної
мствами іншої галузі, що не пов'язані між собою постачальни- політики;
ками, споживачами, конкурентами. В рамках конгломерату
— відсутність механізмів централізованого довгостропідприємства, що об'єднуються, не мають ні технологічної, ні кового фінансування;
цільової єдності з основною сферою діяльності підприємства— відсутність стандартів управління та їх низька ефекінтегратора. Профілююче виробництво у таких об'єднаннях тивність всередині інтегрованих структур;
приймає нечітко структуровані форми або зникає зовсім.
— недовіра у взаєминах між власниками, керівниками
Як відмічають автори [7], конгломератне злиття може й працівниками;
бути декількох видів, кожен з яких пов'язаний з досягнен— відсутність особистої відповідальності за ефективний

Таблиця 1. Сутність інтеграції та її види
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розвиток корпорації;
Таблиця 2. Види корпорацій та їх особливості
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Розвиток інтеграційних процесів має лягти в основу фор- можуть стати: комерційна угода з мінімальним об'єднанням;
мування інтеграційних об'єднань ринкового типу, що функц- пряма покупка, часто із зовнішнім фінансуванням; перехресіонують за принципами міжгалузевої інтеграції, злиття банк- не володіння акціями за допомогою обміну; злиття, у тому
івського та промислового капіталу. Проте, в процесі розбу- числі у формі фінансово-промислових груп (ФПГ); створендови національної економіки напрацьований в ході радянсь- ня фінансового холдингу [4].
ких реформ досвід не тільки не було використано, а, навпаУ науковій літературі ІКС розглядається як система взаєки, в процесі руйнації організаційних господарських струк- модіючих суб'єктів господарювання, як поєднання двох елетур було досягнуто найвищого рівня дезінтеграції, що межує ментів — організаційно-правової форми та організаційної
із деіндустріалізацією. "Не руйнація, а трансформація цих структури підприємства. На думку Масютина С.А., інтегроформ інтеграції в ринкові структури могла дати реальний шанс вана корпоративна структура — організаційно-правова форпояві холдингів, консорціумів, господарських об'єднань — ма об'єднання виробничого і банківського капіталу [8, с.
сучасних корпорацій асоціативного типу" [9, с. 452].
191]. Пасечник Т.О. вважає, що інтегрована корпоративна
Як показує практичний досвід, інтегруючою фірмою структура — сукупність економічних агентів (юридичних
виступає велике підприємство, що має багато постачаль- осіб, що здійснюють господарську діяльність), які характеників, яких воно прагне об'єднати; підприємство, що має ризуються майновими і виробничими зв'язками [12, с.123].
багато споживачів; банк або інший фінансовий інститут.
Як зазначається, головною метою створення ІКС є об'єдОрганізаційною формою, яка найбільш відповідає ви- нання матеріальних, нематеріальних активів і фінансових ремогам інтеграції, є корпорація. Основними моделями ІКС сурсів її учасників для підвищення конкурентоздатності й
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ефективності виробництва, створення раціональних технологічних і коопераційних зв'язків, збільшення капіталізації
та експортного потенціалу компанії, модернізації та прискорення інноваційних процесів, залучення і ефективне використання інвестицій [8, с. 186].
Організаційними формами корпоративної інтеграції
виступають: консорціуми, картелі, синдикати, трести, концерни, союзи, асоціації, пули, франчайзи, холдинги, стратегічні альянси, компанії з дивізіональною структурою,
транснаціональні корпорації, контрактні групи та ін.
В останні десятиліття сформувалася низка принципово
нових форм інтегрованих корпоративних структур. Одні з них
пов'язані з розвитком внутрішнього підприємництва та децентралізацією компаній (кругові корпорації, горизонтальні корпорації), інші — з розвитком Інтернет-технологій (віртуальні
виробничі ланцюги, проектні товариства тощо) [3].
Найпоширенішою організаційно-правовою формою ІКС в
Україні виступає холдинг завдяки його високій адаптивності до
ризикованості вкладень. В Україні переважають промислові
холдинги, роль материнської компанії в яких виконують компанії "закритого типу" (ЗАТ, ТОВ, офшорні компанії). Переважання холдингових систем пояснюється прагненням інтегрованих корпоративних структур обмежити доступ аутсайдерів до
інформації про структуру власності, яка призводить до ускладнення корпоративного контролю всередині групи, зниження
інвестиційної привабливості акцій підприємств. Така ситуація
вимагає, в першу чергу, відповідного законодавчого унормування з метою уникнення негативних тенденцій, наслідків подібної
інтеграції і відновлення довіри інвесторів до діяльності ІКС [7].
У країнах з розвиненою ринковою економікою ІКС мають сформовану структуру з чітко визначеними складовими та особливостями, до яких відносяться:
— концентрація виробництва, що включає в себе спеціалізацію, кооперування, комбінування та диференціацію
виробництва;
— концентрація капіталу як основа об'єднання фінансового, виробничого та інтелектуального капіталів у фінансово-промисловий капітал для підвищення ефективності
діяльності всіх учасників інтеграції, що є невід'ємною умовою створення інтегрованих корпоративних структур;
— синергетичний ефект, що проявляється у зростанні
ефективності діяльності в результаті інтеграції, злиття окремих частин в єдину систему за рахунок так званого системного ефекту (емерджентності) [6, с. 194—196].
Окремі дослідники складових структури інтегрованої
корпорації визначають синергетичний ефект як закономірність економічної інтеграції [6, с. 194—196]. На основі
такого підходу перспектива отримання конкретних ефектів
часто може виступати як ціль і бути основою інтеграції, а закономірністю в цьому випадку буде отримання конкретних
форм виробництва внаслідок інтеграції. Досягнення синергетичного ефекту, отриманого в результаті консолідації капіталів у структурі ІКС, залежить як від складу системоутворювальних елементів, так і від способу їх об'єднання, організаційної цілісності, щільності зв'язків всередині структури.
Чим більш різноманітні і комплексні взаємозв'язки, тим
більша ефективність механізмів взаємодії між залученими в
систему елементами, тим вище організаційний потенціал системи як цілісного утворення. Тому перспективним завданням для України є подальше більш глибоке детальне дослідження і застосування на практиці різноманітних форм ІКС.
Саме вертикальна структура власності, ефективність якої
підтверджена світовим досвідом, сприяє підвищенню зацікавленості учасників ІКС у ефективності взаємодії усіх ланок організаційної структури, а також зниженню витрат на моніторинг і
контроль за акціонерною власністю. Разом з тим, активне формування виробничих ланцюгів ІКС та їхня експансія у різні галузі спричиняє необхідність удосконалення механізмів контролю над ефективністю функціонування акціонерного капіталу.

Таким чином, ефективність функціонування інтегрованих корпоративних структур є основною складовою процесу формування стабільного та конкурентоспроможного корпоративного сектора України.
ВИСНОВКИ
Дослідження інтеграційних процесів, їх природи, економічного значення дало можливість узагальнити теоретичні
визначення самої суті інтеграції та її видів, підкреслити, що в
умовах сучасного розвитку економіки однією із форм розвитку інтеграції є створення інтегрованих корпоративних
структур. Інтегровані корпоративні структури є ефективною
формою консолідації інвестиційних ресурсів, наукомістких
технологій і виробничого капіталу, тобто є найоптимальнішою
організаційною формою реалізації інноваційного процесу.
Формування ІКС в Україні може стати одним із інструментів
протидії іноземним конкурентам, створення великих експортно
орієнтованих структур, які можуть вкладати інвестиції у підприємства суміжних галузей з метою гарантованого їх забезпечення
сировиною, збуту продукції, наповнення внутрішнього ринку
вітчизняною продукцією; консолідація фінансових ресурсів
підприємств, стабілізації, соціального стану в регіонах економічної присутності компаній з огляду на створення нових робочих
місць збільшення бази оподаткування через завантаження наявних і розгортання нових виробництв їхньої капіталізації.
Варто зазначити, що важливим чинником стабілізації та
зростання конкурентоспроможності національної економіки є удосконалення політики державного стимулювання
діяльності корпорацій. Державна політика в корпоративному секторі повинна бути направлена на підтримку, становлення та діяльність інтегрованих корпоративних структур,
що забезпечувало б насичення вітчизняного, а також світового товарного ринку, сприяння інтеграції виробничого та
інтелектуального капіталу, розширення обсягу участі в
міжнародному поділі праці й перетворення їх в повноцінні
транснаціональні компанії.
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