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²ÍÍÎÂÀЦ²ЙÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ Â ÓПÐÀÂË²ÍÍ² ÅФÅÊÒÈÂÍ²ÑÒЮ ²ÍÒÅÃÐÀЦ²ЙÍÈХ ПÅÐÅÒÂÎÐÅÍÜ 
ÊÎÐПÎÐÀÒÈÂÍÈХ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ

У ñòàòò³ ðîзãëÿíóòî òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ зàñàäè îðãàí³зàö³ї óïðàâë³ííÿ òà ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ 
³íòåãðàö³éíèх ïåðåòâîðåíü ñóб’єêò³â ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³. Â îñíîâó ñòàòò³ ïîêëàäåíî ã³ïîòåзó ïðî 
ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ îñîбëèâîãî ñèíåðãåòè÷íîãî åфåêòó â³ä ñïîëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî òà ³íòåãðàö³é-
íîãî ïðîöåñ³â â öèêëàх ðîзâèòêó êîðïîðàòèâíîãî îб’єäíàííÿ ï³äïðèєìñòâ. Îбґðóíòóâàííÿ ïðîÿâó òà â³äî-
бðàæåííÿ ïîÿâè òàêîї ñèíåðã³ї ðåàë³зîâàíî з âèêîðèñòàííÿì ìåòîäîëîã³ї ñèñòåìíîї äèíàì³êè òà íàбóòê³â 
êîíöåïö³ї зðîñòàю÷îї â³ääà÷³. Пðàêòè÷íó äîâåäåí³ñòü öèх ðîзðîбîê зä³éñíåíî ÷åðåз âèðîбëåííÿ ñхåì âзà-
єìîä³ї ìåхàí³зì³â ³ííîâàö³éíîãî ðîзâèòêó òà êîðïîðàòèâíîї ³íòåãðàö³ї. Â íàâåäåíèх ñхåìàх îзíà÷åíî êðè-
òåð³ї åфåêòèâíîñò³ ³íòåãðàö³éíèх ïåðåòâîðåíü, à òàêîæ âèзíà÷åíî âзàєìîзâ’ÿзîê òàêèх êðèòåð³їâ з ³íòåð-
åñàìè ñòåéêхîëäåð³â êîðïîðàòèâíîãî ï³äïðèєìñòâà.
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Постановка проблеми. Çíà÷íà ïîшèðåí³ñòü 
³íòåãðàö³éíèх òà êîîïåðàö³éíèх ïðîöåñ³â â ñó÷àñ-
í³é åêîíîì³ö³ ïîÿñíюєòüñÿ òèì, щî ïðîâàäæåííÿ 
òàêèх ïðîöåñ³â ïðèâîäèòü äî ïîÿâè íîâèх âëàñòè-
âîñòåé ó ³íòåãðîâàíîãî ñóб’єêòà ãîñïîäàðюâàííÿ. 
Òàê³ âëàñòèâîñò³ äàâàòèìóòü äàíîìó ñóб’єêòó 
ïåðåâàãó ó êîíêóðåíòí³é бîðîòüб³, ñòâîðюâàòè-
ìóòü ïåðåäóìîâè äëÿ ìîäåðí³зàö³ї òåхíîëîã³÷-
íèх ïðîöåñ³â òà б³зíåñ-ïðîöåñ³â, ðîзâèâàòèìóòü 
ñòðàòåã³÷í³ ïåðåâàãè, ïîêðàщóâàòèìóòü ðèíêîâå 
ïîзèö³îíóâàííÿ òîщî. Íàâ³òü àêòè äåз³íòåãðàö³ї 
ñïðèÿòèìóòü ïîÿâ³ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã ÷åðåз 
зîñåðåäæåííÿ ï³äïðèєìñòâà íà ïðîф³ëüíèх äëÿ 
íüîãî âèäàх ä³ÿëüíîñò³. Íà öüîìó фîí³ зðîñòàє 
àêòóàëüí³ñòü ïèòàíü ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ 
³íòåãðàö³éíèх ïåðåòâîðåíü òà ñòâîðåííÿ ìåхàí³з-
ì³â óïðàâë³ííÿ òàêîю åфåêòèâí³ñòю.

²íòåãðàö³ÿ є îäíèì з íàéб³ëüш ïîòóæíèх òà ä³є-
âèх ³íñòðóìåíò³â ðîзâèòêó б³зíåñó ÷åðåз òå, щî ïðè-
єäíàííÿ äî êîðïîðàòèâíèх ³íòåãðîâàíèх îб’єäíàíü 
(Ê²Î) íîâèх åëåìåíò³â òà âèä³â б³зíåñó зäåб³ëüшîãî 
є б³ëüш ä³єâèì, í³æ ï³äòðèìêà âíóòð³шíüîãî ðîзâè-
òêó òàêèх åëåìåíò³â â ðàìêàх Ê²Î. ²íшèì âàãîìèì 
³íñòðóìåíòîì ðîзâèòêó ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ 
є ïðîâàäæåííÿ íèìè ³ííîâàö³é ÿê ñóêóïíîñò³ òåх-
í³÷íèх, âèðîбíè÷èх ÷è êîìåðö³éíèх зàхîä³â. Â³ä-
ïîâ³äíî, âèêîðèñòàííÿ ³íòåãðàö³éíèх ìåхàí³зì³â 
äëÿ ñïðîщåííÿ òà зäåшåâëåííÿ âæèòòÿ ïîä³бíèх 
зàхîä³â бà÷èòüñÿ âåëüìè ö³ííèì òà àêòóàëüíèì.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. Âàãî-
ì³ñòü ïèòàíü óäîñêîíàëåííÿ ³íòåãðàö³éíèх ïðîöå-
ñ³â òà îð³єíòàö³ї їх íà зàбåзïå÷åííÿ ðîзâèòêó Ê²Î 
îбóìîâèëà ïîÿâó зíà÷íîї ê³ëüêîñò³ äîñë³äæåíü. 
Òóò зàзíà÷èìî, щî ðîзãëÿä бåзïîñåðåäíüî ïðîöå-
ñ³â ³íòåãðàö³éíîãî ðîзâèòêó ïðåäñòàâëåíî â ðîбî-

òàх òàêèх ó÷åíèх-åêîíîì³ñò³â ÿê, íàïðèêëàä, 
Ю.Б. ²âàíîâ òà À.À. Пèëèïåíêî [1] (³íòåãðàö³éíèé 
ðîзâèòîê ïîäàíî â êîíòåêñò³ ïåðåãëÿäó íàÿâíèх 
àбî âñòàíîâëåííÿ íîâèх ³íòåãðàö³éíèх îбìåæåíü 
íà ä³ÿëüí³ñòü ðàí³шå â³äîêðåìëåíèх ñóб’єêò³â 
ãîñïîäàðюâàííÿ), Ì.Б. Яí÷óê [2] (ïðåäñòàâëåíî 
êîðïîðàòèзàö³ю ÿê бàзîâèé ìåхàí³зì ³íòåãðàö³ї 
ï³äïðèєìñòâ), Â.Â. Дèêàíü [3] (ãîëîâíèé àñïåêò 
äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàâ ó ìîäåëюâàíí³ ïðîöåñ³â êîí-
ñîë³äàö³ї ïîòåíö³àëó îêðåìèх ï³äïðèєìñòâ â ðàì-
êàх ðîзшèðåíîãî ³íòåãðóâàííÿ).

Âîäíî÷àñ б³ëüш зíà÷íà ê³ëüê³ñòü äîñë³äíèê³â 
îð³єíòóâàëàñÿ íà äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ³íòåãðà-
ö³éíèх ïåðåòâîðåíü, ïî÷èíàю÷è â³ä ïðèéíÿòòÿ 
ð³шåííÿ ïðî ñòàðò ³íòåãðàö³éíîãî ïðîöåñó òà â³ä-
бîðó ñòèìóë³â äî ³íòåãðàö³ї, зàâåðшóю÷è îïèñîì 
ïåðåб³ãó ïðîöåñó зì³í ï³ä ÷àñ ³íòåãðàö³ї. Íàé-
б³ëüш ïîêàзîâèìè ó öüîìó àñïåêò³ ðîзðîбêàìè 
є ïðàö³ Í.С. Сêîïåíêî [4] (âèñâ³òëåíî ìåòîäîëî-
ã³ю óòâîðåííÿ Ê²Î), À. Çàãðàíîâñüêîї [5] (âèзíà-
÷åíî åфåêòèâíó ìåæó ì³æ êîíòðîëåì îïåðàö³é 
òà ñàìîñò³éí³ñòю ó÷àñíèê³â Ê²Î) òà Д. Лåéê³íà 
[6] (âèñâ³òëåíî îñîбëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ ñòðóêòó-
ðàìè з ð³зíèì ñòóïåíåì ãëèбèíè òà ìàñшòàбó 
³íòåãðàö³ї). Пðè öüîìó íàãîëîñ íà ïðåäñòàâëåíí³ 
³íòåãðàö³ї ó âèãëÿä³ бåзïîñåðåäíüî àêòó ðîзâè-
òêó ÿê òàêîãî ó зàзíà÷åíèх ðîзðîбêàх [4; 5; 6] íå 
ðîбèâñÿ (хî÷à ðîзâèòîê Ê²Î зàãàëîì ðîзãëÿäàâñÿ, 
зîêðåìà ó äæåðåë³ [4]).

Ðîзãëÿä ³ííîâàö³é ÿê ïåðåäóìîâè ïðîöåñ³â 
ðîзâèòêó б³ëüш ïîшèðåíèé â åêîíîì³÷í³é ë³òå-
ðàòóð³. Дîñë³äæåííÿ òóò, ÿê ïðàâèëî, îð³єíòó-
юòüñÿ àбî íà âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³é ÿê îñíîâè 
äëÿ ÿê³ñíèх òðàíñфîðìàö³é ï³äïðèєìñòâà òà éîãî 
ñêëàäîâèх (ÿê öå, íàïðèêëàä, зðîбëåíî â ðîбîò³ 
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Л.². Фåäóëîâîї [7]), àбî бåзïîñåðåäíüî íà ðîзâèòîê 
³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ зà îêðåìèìè її àñïåêòàìè 
òà зàãàëîì (ó öüîìó êîíòåêñò³ ïîêàзîâîю є ïðàöÿ 
Ò.Â. Пèñàðåíêî [8], â ÿê³é ðîзâèòîê ïðåäñòàâëåíî 
â êîíòåêñò³ âèзíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèх íàïðÿì³â 
³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³). Âîäíî÷àñ â íàÿâí³é ë³òå-
ðàòóð³ äîñèòü îбìåæåíî ïðåäñòàâëåííÿ ³ííîâàö³ї 
ÿê ñòèìóëó äëÿ ïðîâàäæåííÿ ³íòåãðàö³éíèх ïåðå-
òâîðåíü. Ðîзãëÿäàєòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ëèшå àñïåêò 
ñï³ëüíîãî ф³íàíñóâàííÿ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ 
(òàêà ïðîïîзèö³ÿ ðîзâèíóòà â ðîбîò³ С. Сëàâè з³ 
ñï³âàâòîðàìè [9] â êîíòåêñò³ ³íñòèòóö³îíàëüíîãî 
ðåãëàìåíòóâàííÿ ïîä³бíîї ф³íàíñîâ³é ³íòåãðàö³ї).

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Âñå æ òàêè ñë³ä зâåðíóòè óâàãó íà 
íàÿâí³ñòü ðîзðîбîê, ÿê³ ñï³ââ³äíîñÿòü ³ííîâàö³éíó 
ä³ÿëüí³ñòü з ïåðåб³ãîì ³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â. Яê 
ïðàâèëî, òîä³ äîñë³äæåííÿ âèêîíóюòüñÿ â ðàìêàх 
äâîх зì³ñòîâíî â³äì³ííèх íàïðÿì³â. Пî-ïåðшå, 
öå äîñë³äæåííÿ ³íòåãðàö³éíèх ÷è êîîïåðàö³é-
íèх зâ’ÿзê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè ³ííîâàö³éíîãî ïðî-
öåñó. Пðèêëàäîì ïîä³бíîãî äîñë³äæåííÿ є ðîбîòà 
Î.Â. Âàãàíîâîї [10], ÿêà ðîзãëÿäàє ³íòåãðàö³ю ÿê 
ïëàòфîðìó äëÿ ïîшóêó íîâèх ìåòîä³â ïðîâåäåííÿ 
òðàíñфîðìàö³ї ñóб’єêò³â ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó. 
Àíàëîã³÷íå бà÷åííÿ ïðîбëåìè ñïîëó÷åííÿ ³ííîâà-
ö³é òà ³íòåãðàö³ї бà÷èòü С.Г. Àâäîíèíà [11], ÿêà 
âèêîðèñòîâóє ³íòåãðàö³ю ÿê бàзèñ äëÿ зб³ëüшåííÿ 
шâèäêîñò³ ïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é.

Дðóãèé íàïðÿì ïîä³бíèх äîñë³äæåíü ïåðåäбà-
÷àє íàÿâí³ñòü àбî ñòâîðåííÿ ïåâíîãî ³ííîâàö³é-
íîãî ñåðåäîâèщà, â ðàìêàх ÿêîãî âèâ÷àєòüñÿ ðîз-
ãîðòàííÿ ³íòåãðàö³éíîї âзàєìîä³ї. Òóò ïîêàзîâîю 
є ïðàöÿ À.Â. Пîëÿêîâà òà À.Ю. Гîí÷àðîâà [12] 
â ÿê³é âèñâ³òëåíî ìîæëèâ³ фîðìè ðîзãîðòàííÿ 
³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â â ³ííîâàö³éíîìó ñåðåä-
îâèщ³ ðåã³îíó, à òàêîæ îêðåñëåíî ïðàâèëà âзà-
єìîä³ї íàóêîâî-âèðîбíè÷èх ф³ðì â ðàìêàх òàêîãî 
ñåðåäîâèщà. Â³äðàзó зàзíà÷èìî, щî зäåб³ëüшîãî 
³íòåãðàö³ÿ ðîзãëÿäàєòüñÿ â ðàìêàх ðåàë³зàö³ї 
îêðåìèх ³ííîâàö³éíèх ïðîåêò³â, ÿê³, íàïðèêëàä, 
â äæåðåë³ [10] âèзíà÷àюòüñÿ â ðàìêàх ðåàë³зàö³ї 
ïðèâàòíî-äåðæàâíîãî ïàðòíåðñòâà. Ç òàêèì ï³ä-
хîäîì íå ìîæíà ö³ëêîì ïîãîäèòèñÿ, îñê³ëüêè 
òîä³ éäåòüñÿ б³ëüшå ïðî ñï³âïðàöю â ³ííîâàö³éí³é 
ñфåð³, à íå ïðî íàêëàäàííÿ ³íòåãðàö³éíèх îбìå-
æåíü, îð³єíòîâàíèх íà âèíèêíåííÿ ïåâíîї ³íòå-
ãðîâàíîї ñòðóêòóðè. Íàâ³òü â äæåðåë³ [12] ïðîöåñ 

óòâîðåííÿ íàóêîâî-âèðîбíè÷îї ф³ðìè, îð³єíòîâà-
íîї íà âèð³шåííÿ ïåâíîї зàäà÷³ ó ñфåð³ ³ííîâàö³é, 
òðàêòóєòüñÿ ÿê ñóб³íòåãðàö³éíèé ïðîöåñ.

Îòæå, àíàë³з зàзíà÷åíèх âèщå ðîзðîбîê äàє зìîãó 
íàãîëîñèòè íà òîìó, щî â êîíòåêñò³ ïðîâàäæåííÿ 
³íòåãðàö³éíèх ïåðåòâîðåíü äîñòóï äî ³ííîâàö³éíèх 
зíàíü ÷è òåхíîëîã³é âèñòóïàє îäíèì з³ ñòèìóë³â äî 
³íòåãðàö³ї. Àíàëîã³÷íî é ³íòåãðàö³ÿ â êîíòåêñò³ ïðî-
âàäæåííÿ ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³ âèñòóïàє ëèшå 
ÿê ñïîñ³б зб³ëüшåííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó. 
У öüîìó ðàз³ ìîæíà âèñóíóòè ã³ïîòåзó ïðî ìîæëè-
â³ñòü âèíèêíåííÿ ïåâíîãî ñèíåðãåòè÷íîãî åфåêòó 
â³ä ñïîëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî òà ³íòåãðàö³éíîãî ïðî-
öåñ³â. Çðîзóì³ëî, щî ïîòð³бíèì ïîñòàє фîðìóâàííÿ 
êîíòóð³â óïðàâë³ííÿ ïîä³бíèì ñïîëó÷åííÿì ïðî-
öåñ³â, щî, ÿê ïðàâèëî, ðåàë³зóєòüñÿ äîñë³äíèêàìè 
÷åðåз фîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ìåхàí³зìó.

У öüîìó ðàз³ бà÷èòüñÿ íåäîðå÷íèì óòâîðåííÿ 
îêðåìîãî ìåхàí³зìó ðåàë³зàö³ї ³íòåãðàö³éíî-³ííî-
âàö³éíîãî ðîзâèòêó з îãëÿäîì íà éîãî ñïåöèф³÷-
í³ñòü òà ïîòðåбó ïîíåñåííÿ äîäàòêîâèх âèòðàò. Íà 
íàшó äóìêó, б³ëüш âäàëèì бóäå ðîзðîбêà ìåòîäè÷-
íîãî ï³äхîäó äî îðãàí³зàö³ї ñï³âïðàö³ ì³æ ìåхà-
í³зìàìè, ÿê³ óïðàâëÿюòü îзíà÷åíèìè ïðîöåñàìè 
òà Ê²Î зàãàëîì. Òàêèé ï³äх³ä äî âèä³ëåííÿ äåê³ëü-
êîх ìåхàí³зì³â êîðïîðàòèâíîї ³íòåãðàö³ї ï³äòðèìó-
юòü, зîêðåìà, À.À. Ìîêðóшèí [13] (âèä³ëÿє ìåхà-
í³зìè â ðîзð³з³ ñêëàäîâèх ³íòåãðàö³éíîãî ïðîöåñó) 
òà À.À. Àíòîíîâà [14] (ðîзïîä³ëÿє ìåхàí³зìè зà 
âèäàìè ñò³éêîñò³ Ê²Î). Íàãîëîñ íà âèä³ëåíí³ ñóêóï-
íîñò³ ìåхàí³зì³â ðîбèâñÿ é àâòîðîì ö³єї ñòàòò³, àëå 
â êîíòåêñò³ äîäåðæàííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè [15]. 
Сàìå â êîíòåêñò³ ö³єї ïðîïîзèö³ї àêòóàë³зóєòüñÿ 
ïîòðåбà ïîäàëüшîãî äîñë³äæåííÿ ïèòàíü зàëó÷åííÿ 
äî ñêëàäó ìåхàí³зì³â êîðïîðàòèâíîї ³íòåãðàö³ї щå 
é ìåхàí³зìó ³ííîâàö³éíîãî ðîзâèòêó.

Мета статті. Â ðàìêàх âèñóíóòîї ã³ïîòåзè ïðî 
äîðå÷í³ñòü âèòÿãàííÿ åфåêòó ñèíåðã³ї â³ä îäíî÷àñ-
íîї îð³єíòàö³ї íà ³ííîâàö³éíèé òà ³íòåãðàö³éíèé 
ðîзâèòîê êîðïîðàòèâíîãî ³íòåãðîâàíîãî îб’єäíàííÿ 
ìåòîю ñòàòò³ є îбґðóíòóâàííÿ äîðå÷íîñò³ òà ðîзâè-
òîê òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèх зàñàä фîðìóâàííÿ 
â³äïîâ³äíîї ñóêóïíîñò³ ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Â îñíîâó ðåàë³зàö³ї ìåòè ñòàòò³ ïîêëàäåìî ðîз-
ðîбêè Д.Ю. Êàòàëåâñüêîãî [16] щîäî â³äîбðàæåííÿ 
åфåêòó зðîñòàю÷îї â³ääà÷³, ï³ä ÿêîю ðîзóì³єòüñÿ 
«òàêèé ïðèð³ñò îäíîãî з ïàðàìåòð³â ñèñòåìè, ÿêèé 
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Ðис. 1. Áазовий варіант реалізації процесів інтеграційно-інноваційного розвитку 
корпоративного об’єднання
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ïðèâîäèòü äî щå б³ëüшîãî ïðîïîðö³éíîãî зðîñ-
òàííÿ ³íшèх ïàðàìåòð³â» [16, ñ. 140]. Â ðàìêàх 
ö³єї ïðîïîзèö³ї ìîæíà ïåðåäбà÷èòè äâà âàð³àíòè 
ñïîëó÷åííÿ ³ííîâàö³é òà ³íòåãðàö³ї.

Пåðшèé âàð³àíò, ÿêèé â³äïîâ³äàє б³ëüш òðà-
äèö³éíîìó ï³äхîäó, ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1. Íà 
íüîìó âèäíî ïåòëю фóíêö³îíóâàííÿ ²ÊС, äî 
ÿêîї äîäàєòüñÿ ïåòëÿ ³íòåãðàö³éíîãî ðîзшèðåííÿ 
ïîòî÷íèх хàðàêòåðèñòèê òà ïàðàìåòð³â ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêà ðîзшèðÿєòüñÿ öèêëîì зðîñòàю÷îї â³ääà÷³ â³ä 
зàëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíîї ñêëàäîâîї. Àâòîðñüê³ óäî-
ñêîíàëåííÿ ó öüîìó ðàз³ ïîëÿãàюòü ó фîðìàë³зàö³ї 
ï³äòðèìóю÷èх öèêë³â зðîñòàю÷îї â³ääà÷³.

²íшèì àâòîðñüêèì óäîñêîíàëåííÿì â ðàìêàх 
ïîäàíîї íà ðèñ. 1 ñхåìè є ââåäåííÿ äî íåї êðèòå-
ð³їâ îö³íюâàííÿ åфåêòèâíîñò³ ³íòåãðàö³éíèх ïåðå-
òâîðåíü. Òàêîæ â ðàìêàх âèñóíóòîї ã³ïîòåзè ñхåìà 
з ðèñ. 1 ìîæå бóòè ðîзшèðåíà âðàхóâàííÿì ïðî-
ÿâó ñèíåðãåòè÷íèх åфåêò³â, äåòàë³зîâàíå â³äîбðà-
æåííÿ ÿêèх íàâåäåíå íà ðèñ. 2.

Çàãàëîì îзíà÷åíà íà ðèñ. 2 ñхåìà êîðåëює 
з êëàñèф³êàö³єю ³ííîâàö³é зà ñфåðîю зàñòîñóâàííÿ. 
Îäíî÷àñíî â ðîзð³з³ ïåðåë³êó òàêèх ñфåð âèзíà-
÷àюòüñÿ ìîòèâè ñòàðòó ³íòåãðàö³éíèх ïðîöåñ³â. 
У öüîìó ðàз³ ñë³ä зâåðíóòè óâàãó íà òå, щî êîëè 
íà ðèñ. 2 éäåòüñÿ ïðî ðåñóðñí³ ³ííîâàö³ї, òî ðåñóðñè 
ðîзãëÿäàюòüñÿ ó äîñèòü шèðîêîìó ñåíñ³. Ðîзãëÿäà-
єòüñÿ âåñü êîìïëåêñ âèä³â ðåñóðñ³â, òàêèх ÿê ìàòå-
ð³àëüí³, ф³íàíñîâ³, ëюäñüê³, ³íфîðìàö³éí³ ðåñóðñè 
òà ðåñóðñ зíàíü. Дîñòóï äî êîæíîãî з òàêèх ðåñóðñ³â 
ìîæå бóòè ïîêðàщåíèé ³íòåãðàö³éíèì шëÿхîì, ïðè 
öüîìó бåзïîñåðåäíüî ðåñóðñ ÷è éîãî ïðîöåñè âèêî-
ðèñòàííÿ ìîæå бóòè óäîñêîíàëåíî íà ³ííîâàö³éíîìó 
ï³äґðóíò³. ²íш³ îзíàêè êëàñèф³êàö³ї ³ííîâàö³é, ÿê³ 
ïðèñóòí³ â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³, бóäóòü êîðåëю-
âàòè з³ âñòàíîâëåííÿì ãëèбèíè ÷è ìàñшòàбó ³íòå-
ãðàö³ї (îзíàêà îхîïëåííÿ ÷àñòêè ðèíó òà ñòóïåíÿ 
íîâèзíè) òà з âèзíà÷åííÿì ðàäèêàëüíîñò³ ³íòåãðà-
ö³éíèх òðàíñфîðìàö³é (îзíàêà ð³âíÿ âïëèâó ³ííîâà-
ö³ї íà б³зíåñ-ïðîöåñè ñóб’єêòà ãîñïîäàðюâàííÿ).
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Çàзíà÷èìî òàêîæ, щî â ðàìêàх ïîñòàâëåíîї ìåòè 
ñòàòò³ äîäàòêîâî éäåòüñÿ ïðî òàêèé âàð³àíò ïðîÿâó 
ñèíåðã³ї, ÿêèé, ÿê ïðàâèëî, íå ðîзãëÿäàєòüñÿ â åêî-
íîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ òà ïîâ’ÿзàíèé з îäíî÷àñíèì 
ñòàðòîì ³íòåãðàö³éíèх òà ³ííîâàö³éíèх ïåðåòâîðåíü. 
Îñíîâó öüîãî åфåêòó ñòàíîâèòü ââåäåíèé Ê. Лåâ³íèì 
öèêë îðãàí³зàö³éíèх зì³í, ÿê³ ñêëàäàєòüñÿ з³ ñòà-
ä³é «ðîзìîðîæåííÿ» (ñòâîðåííÿ ãîòîâíîñò³ äî зì³í), 
«ðóхó» (бåзïîñåðåäíüî ïðîâàäæåííÿ зì³í) òà «зàìî-
ðîæåííÿ» (зàêð³ïëåííÿ â ðîбîò³ Ê²Î íîâèх ïðàêòèê 
âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³). Сòîñîâíî ëèшå ³íòåãðàö³éíîãî 
ðîзâèòêó öåé öèêë âèñâ³òëåíî ó äæåðåë³ [1, ñ. 249].

Îзíà÷åíèé íàìè åфåêò ñèíåðã³ї âèíèêàòèìå 
зà ðàхóíîê êîíñîë³äàö³ї ä³é òà âèòðàò щîäî ³ííî-
âàö³éíèх òà ³íòåãðàö³éíèх ïåðåòâîðåíü. Б³ëüш 
äåòàëüíå ðîзêðèòòÿ öüîãî âàð³àíòà ïðîÿâó ñèíåð-
ã³ї, ñï³ââ³äíåñåíå з ãàëóзÿìè зä³éñíåííÿ òðàíñ-
фîðìàö³éíèх зì³í, ñфåðàìè зàëó÷åííÿ òà òèïàìè 
³ííîâàö³é, òàêîæ ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 2.

Çâåðíåìî óâàãó íà òå, щî íà êîæí³é ñòàä³ї 
öèêëó «ðîзìîðîæåííÿ – ðóх – зàìîðîæåííÿ» 
бóäóòü ä³ÿòè âëàñí³ ìåхàí³зìè, ñïîëó÷åííÿ ÿêèх 
³ ñòâîðює зãàäóâàíó ñèíåðã³ю. У зâ’ÿзêó з öèì 
зàзíà÷èìî, щî âèíèêíåííÿ ñèíåðã³ї âзàєìîä³ї ì³æ 
òàêèìè ìåхàí³зìàìè òàêîæ бàзóєòüñÿ íà êîíöåïö³ї 
зðîñòàю÷îї â³ääà÷³, щî, âëàñíå, é ïðî³ëюñòðîâàíî 
ïîäàíèìè íà ðèñ. 3 öèêëàìè зâîðîòíèх зâ’ÿзê³â.

Â ðàìêàх ïîäàíîї íà ðèñ. 3 ñхåìè â³äîбðàæåíî 
ëîã³êó óзãîäæåíîãî âèêîðèñòàííÿ ìåхàí³зì³â ïðî-
âàäæåííÿ ³ííîâàö³é òà ³íòåãðàö³ї з âèä³ëåííÿì êðè-
òåð³їâ åфåêòèâíîñò³ ðîбîòè òàêèх ìåхàí³зì³â. Òàê³ 
êðèòåð³ї âèзíà÷àюòüñÿ ìíîæèíîю {КР} òà бàзóюòüñÿ 
íà ïîäàí³é íà ðèñ. 2 ñхåì³. Òàêîæ íà ðèñ. 3 îзíà-
÷åíî ïåòë³ ïîзèòèâíîãî зâîðîòíîãî зâ’ÿзêó, ÿê³ ïðè-
âîäÿòü äî зðîñòàííÿ åфåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ Ê²Î. 
Âîäíî÷àñ ³ñíóє щå ö³ëà íèзêà ìåхàí³зì³â, ÿê³ ï³ä-
òðèìóюòü ïîä³бíå зðîñòàííÿ åфåêòèâíîñò³. Пåðåë³ê 
òàêèх ìåхàí³зì³â òà ðîзêðèòòÿ зàãàëüíîї ëîã³êè âзà-
єìîä³ї ì³æ íèìè â³äîбðàæåíî íà ðèñ. 4.

Îзíà÷åí³ íà ðèñ. 4 ìåхàí³зìè ìîæíà ðîзãëÿ-
äàòè ÿê ñòðóêòóðíå ïðåäñòàâëåííÿ ìåхàí³зìó 
êîðïîðàòèâíîї ³íòåãðàö³ї ñóб’єêò³â ³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³. Çà òàêîãî ïðåäñòàâëåííÿ бóäü-ÿêèé 
ìåхàí³зì ðîзãëÿäàєòüñÿ â êîíòåêñò³ âèзíà÷åííÿ 
ñêëàäîâèх éîãî ìåхàí³зì³â òà â êîíòåêñò³ âèзíà-
÷åííÿ éîãî âзàєìîзâ’ÿзêó з ³íшèìè ìåхàí³зìàìè.

Îêð³ì öüîãî ï³äхîäó, ³ñíóюòü òàêîæ ³íш³ 
âàð³àíòè âèзíà÷åííÿ зì³ñòó êàòåãîð³ї ìåхàí³зìó, 
â ðàìêàх ÿêèх ïðåäñòàâëåíó íà ðèñ. 4 ñхåìó 
ìîæíà òðàíñфîðìóâàòè ó ðîзêðèòòÿ ñóêóïíîñò³ 
âàæåë³â òà ³íñòðóìåíò³â ðåàë³зàö³ї êåð³âíèх âïëè-
â³â. Â³äïîâ³äíà ñхåìà ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 5.

Çâåðíåìî óâàãó íà òå, щî äëÿ êîæíîãî ³з зàзíà-
÷åíèх íà ðèñ. 5 ìåхàí³зì³â îзíà÷åíî ãîëîâíèé 

Коригування 
співвідношення 
інтеграційних та 

інноваційних 
складових програми 

розвитку КІО 

Цикл узгодження 
параметрів поточного 

функціонування КІО

+

Цикл роботи 
механізму 

корпоративної 
інтеграції

Цикл роботи 
механізму 

інноваційного 
оновлення

+

Цикл 
інтеграційної 

підтримки 
інноваційних 
перетворень

Цикл 
інноваційної 
підтримки 

інтеграційних 
перетворень

КР: повнота 
технологічного 

циклу. КР:
стабільність 

присутності в 
зоні ресурсів

КР: відповідність 
характеристик 
пропонованої 

цінності запитам 
стейкхолдерів

КР: відповідність 
бізнес-процесів 
та технологій 

заданому рівню

КР: сукупна частка 
ринку, яка охоплена 

пропонованою з боку 
КІО цінністю

КР: Рівень 
керованості та 
ступінь про-
зорості КІО 

Склад учасників  
корпоративного 
інтегрованого 

об'єднання (КІО)

Усвідомлення 
потреби 
розвитку 

інноваційним 
шляхом

Усвідомлення 
потреби 
розвитку 

інтеграційним 
шляхом

Параметри використання 
ресурсно-технологічного 

базису КІО

Рішення щодо 
продовження 

функціонування 
чи старт розвитку

+

КР: розмір 
консолідовано-
го прибутку та 
вартість КІО

Оптимізація 
складу 

учасників 
КІО

Інноваційні 
трансформації 
ресурсно-тех-
нологічного 

базису

Коригування 
вимог до 
складу 

учасників 

Коригування 

вимог до 

програми 

розвитку 

Закріплен-
ня нової

структури

Коригування вимог до програми розвитку 

Коригування 
параметрів 

інноваційної 
діяльності

Закріплення 
оновлених 

бізнес-
процесів

Попередня оцінка 
спроможності 
інтеграційних 
перетворень

Попередня оцінка 
спроможності 

розвитку 
інноваційним 

шляхом

+

+ Оцінка відповідності 
радикальності й масштабів 

програми змін інтеграційному 
та інноваційному потенціалу 

КІО

Ðис. 3. Ðозкриття логіки визначення параметрів взаємодії та оцінювання ефективності 
роботи меõанізмів інноваційного та інтеграційного розвитку Ê²Î
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êðèòåð³é åфåêòèâíîñò³ éîãî ðîбîòè òà âèзíà÷åíî 
зâ’ÿзîê ì³æ ââåäåíèìè êðèòåð³ÿìè. Бåзïîñåðåä-
íüî æ êðèòåð³ї âèзíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî ïîäàíîї 
íà ðèñ. 2 ñхåìè. Дîâåäåí³ñòü ö³єї ðîзðîбêè ì³ñ-
òèòüñÿ â ðàìêàх ïîäàííÿ íà ðèñ. 1 òà ðèñ. 3 ì³ñöü 
òàêèх êðèòåð³їâ åфåêòèâíîñò³ â ñèñòåì³ зâîðîòíèх 
зâ’ÿзê³â, ÿê³ зàбåзïå÷óюòü ïðîÿâ åфåêòó зðîñòàю-

÷îї â³ääà÷³. Пðè öüîìó ââåäåí³ êðèòåð³ї åфåêòèâ-
íîñò³ âèзíà÷àюòüñÿ з óðàхóâàííÿì ³íòåðåñ³â âñ³х 
зàö³êàâëåíèх ñòîð³í, ÿê³ бåðóòü ó÷àñòü â óïðàâ-
ë³íí³ êîðïîðàòèâíèì ³íòåãðàö³éíèì îбìåæåííÿì.

Âисновки. Îòæå, ó ñòàòò³ ðîзâèíóòî òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷í³ ïîëîæåííÿ щîäî îðãàí³зàö³ї óïðàâ-
ë³ííÿ òà ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ ³íòåãðàö³éíèх 

Ініціює старт програми розвитку та визначає 
загальні орієнтири для майбутнього стану КІО 

Механізм 
стратегічного 

управління КІО

Механізм 
корпоративної 

інтеграції

Механізм 
інноваційного 

розвитку

Механізм корпоративного управління КІО

Механізм реалізації програми 
трансформацій та подолання 

супротиву організаційним змінам

Механізм рефлексивної 
гармонізації корпоративних 

культур

Обґрунтування 
вимог до складу 
учасників КІО 

Обґрунтування вимог 
до ресурсно-техно-
логічної бази КІО

Уточнення параметрів 
роботи інших механізмів

Визначення потенційного 
складу учасників та нових 
інтеграційних обмежень

Визначення параметрів 
інновацій та областей 

трансформаційних змін

Механізм розгортання інноваційно-інтеграційного процесу

Реалізація програми розвитку
Передача результатів 
виконання  програми 

розвитку

Ðис. 4. Ðозкриття логіки взаємодії меõанізмів корпоративної інтеграції та управління 
інноваційною діяльністю

КР: відповідність 
характеристик 
пропонованої 

цінності запитам 
стейкхолдерів

КР: відповідність 
бізнес-процесів 
та технологій 

заданому рівню)

КР: сукупна 
частка ринку,
яка охоплена 

пропонованою 
з боку КІО 
цінністю

КР: стабільність 
присутності в 
зоні ресурсів

КР: Рівень 
керованості  

корпоративного 
інтегрованого 

об'єднання

Механізм 
корпора-
тивного 

управління

Механізм 
інтеграційного 

розвитку

Механізм 
інноваційного 

розвитку

Механізм 
гармонізації 

корпоративних 
культур

КР: ступінь 
прозорості 

відносин між 
учасниками 

корпоративного 
інтегрованого 

об'єднання

Рада директорів 
та власники 

корпоративних 
прав (в розрізі 
їх розподілу)

Менедж-
мент стра-
тегічних 
бізнес-

одиниць

Координаційний 
(корпоративний) центр 

прийняття рішень

Менеджмент 
зовнішнього щодо 

КІО учасника 
інтеграційних 
перетоврень

Стейкхолдери 
КІО як потенційні 

учасники 
інтеграційного 

процесу

Цілі та інтереси всіх 
стейкхолдерів КІО

({Ц})

Нормативи розподілу 
прибутку, дивідендна 

політика, методи 
корпоративного 

контролю

Технології 
управління транс-

формаційними 
змінами 

Інструментарій керування перебігом 
інтеграційного процесу (у тому числі 
угодами щодо злиття й поглинання)

КР: повнота 
технологіч-
ного циклу

Суб'єкт 
управління 

інноваційними 
перетвореннями

Інструменти 
розробки,

провадження та 
комерціалізації 

інновацій 
Інструменти 
організації 

інноваційної 
діяльності 

Ðис. 5. Ñтатичне представлення меõанізму інноваційно-інтеграційного розвитку 
корпоративного об’єднання підприємств
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ïåðåòâîðåíü ñóб’єêò³â ³ííîâàö³éíîї ä³ÿëüíîñò³. 
Â îñíîâó öèх ïîëîæåíü ïîêëàäåíî ã³ïîòåзó ïðî 
ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ îñîбëèâîãî ñèíåðãåòè÷íîãî 
åфåêòó â³ä ñïîëó÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî òà ³íòåãðàö³é-
íîãî ïðîöåñ³â â öèêëàх ðîзâèòêó êîðïîðàòèâíîãî 
îб’єäíàííÿ ï³äïðèєìñòâ. ²ëюñòðàö³ю ïðîÿâó ïîä³-
бíîї ñèíåðã³ї ðåàë³зîâàíî зà äîïîìîãîю ìåòîäîëî-
ã³ї ñèñòåìíîї äèíàì³êè. Âèêîðèñòàííÿ æ зäîбóòê³â 
êîíöåïö³ї зðîñòàю÷îї â³ääà÷³ äàëî зìîãó ðîзðîбèòè 
ñхåìè ðîбîòè òà âзàєìîä³ї ìåхàí³зì³â ³ííîâàö³é-
íîãî ðîзâèòêó òà êîðïîðàòèâíîї ³íòåãðàö³ї.

Òàêîæ ó ñòàòò³ âèзíà÷åíî ëîã³êó âèðîбëåííÿ 
êðèòåð³їâ îö³íюâàííÿ åфåêòèâíîñò³ ³ííîâàö³éíî-

³íòåãðàö³éíèх òðàíñфîðìàö³é êîðïîðàòèâíîãî 
îб’єäíàííÿ ï³äïðèєìñòâ, îзíà÷åíî ³íòåãðàö³ю òàêèх 
êðèòåð³їâ ó êîíòóðè ðåàë³зàö³ї êåð³âíèх âïëèâ³â â³ä-
ïîâ³äíèх ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ. Âîäíî÷àñ ïîòðåбóє 
ðîзâèòêó âèðîбëåííÿ ï³äхîä³â äî ê³ëüê³ñíîãî ðîзðà-
хóíêó ââåäåíèх êðèòåð³їâ, щî é ñòàíîâèòèìå ïåð-
ñïåêòèâè ïîäàëüшèх ðîзðîбîê àâòîðà. Îêð³ì òîãî, 
àâòîðîì íå âèêîðèñòàíî äèíàì³÷íèé ï³äх³ä äî îïèñó 
ðîбîòè ââåäåíèх ìåхàí³зì³â óïðàâë³ííÿ. Â³äïîâ³äíî, 
ðåàë³зàö³ÿ зàäåêëàðîâàíèх ñхåì з ïðè÷èííî-íàñë³ä-
êîâèìè зâ’ÿзêàìè зà äîïîìîãîю ïðîãðàì ³ì³òàö³é-
íîãî ìîäåëюâàííÿ òàêîæ ñòàíîâèòèìå îñíîâó ïðî-
âåäåííÿ ïîäàëüшèх äîñë³äæåíü àâòîðà.
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Ãуцалюк À. Í.
Цåíòðàëüíîóêðàèíñêèé íàöèîíàëüíыé òåхíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

ÈÍÍÎÂÀЦÈÎÍÍÀЯ ÑÎÑÒÀÂËЯЮЩÀЯ Â ÓПÐÀÂËÅÍÈÈ  
ЭФФÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜЮ ÈÍÒÅÃÐÀЦÈÎÍÍЫХ ПÐÅÎБÐÀЗÎÂÀÍÈЙ  
ÊÎÐПÎÐÀÒÈÂÍЫХ ПÐÅÄПÐÈЯÒÈЙ

Ðезюме
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâы îðãàíèзàöèè óïðàâëåíèÿ è ïîâышåíèÿ 
эффåêòèâíîñòè èíòåãðàöèîííых ïðåîбðàзîâàíèé ñóбъåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Â îñíîâó ñòà-
òüè ïîëîæåíà ãèïîòåзà î âîзìîæíîñòè âîзíèêíîâåíèÿ îñîбåííîãî ñèíåðãåòè÷åñêîãî эффåêòà îò ñî÷åòàíèÿ 
èííîâàöèîííîãî è èíòåãðàöèîííîãî ïðîöåññîâ â öèêëàх ðàзâèòèÿ êîðïîðàòèâíîãî îбъåäèíåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèé. Îбîñíîâàíèå ïðîÿâëåíèÿ è îòîбðàæåíèÿ ïîÿâëåíèÿ òàêîé ñèíåðãèè ðåàëèзîâàíî ñ èñïîëüзîâàíèåì 
ìåòîäîëîãèè ñèñòåìíîé äèíàìèêè è äîñòèæåíèé êîíöåïöèè âîзðàñòàющåé îòäà÷è. Пðàêòè÷åñêàÿ ðåàëè-
зàöèÿ эòèх ïðåäëîæåíèé îñóщåñòâëåíà ÷åðåз ðàзðàбîòêó ñхåì âзàèìîäåéñòâèÿ ìåхàíèзìîâ èííîâàöèîí-
íîãî ðàзâèòèÿ è êîðïîðàòèâíîé èíòåãðàöèè. Â ïðèâåäåííых ñхåìàх îбîзíà÷åíы êðèòåðèè эффåêòèâíîñòè 
èíòåãðàöèîííых ïðåîбðàзîâàíèé, à òàêæå îïðåäåëåíà âзàèìîñâÿзü òàêèх êðèòåðèåâ ñ èíòåðåñàìè ñòåéê-
хîëäåðîâ êîðïîðàòèâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Êлючевые слова: êîðïîðàòèâíîå èíòåãðàöèîííîå îбъåäèíåíèå, ñèíåðãèÿ, ìåхàíèзì óïðàâëåíèÿ, èíòå-
ãðàöèîííîå ðàзâèòèå, èííîâàöèîííîå ðàзâèòèå, эффåêòèâíîñòü èíòåãðàöèè.
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Summary
The article deals with theoretical and methodological principles of management organization and the efficiency 
increase of integration transformations of innovation activity subjects. The article based on the hypothesis 
about the possibility of a special synergistic effect appearance. This effect arises from the combination 
of innovation and integration processes in the cycle of corporate enterprises development. The foundation 
of such synergy and deploying it in time is showing by using the system dynamics methodology and by 
applying the achievements of the growing returns concept. The practical proof of author proposals has been 
made through the applying the schemes of interaction between the mechanism of innovation development 
and the mechanism of corporate integration. The criteria for the integration transformations effectiveness 
and the interconnection of such criteria with the interests of the corporate enterprise stakeholders have been 
identified in these schemes.
Key words: corporate integration association, synergies, management mechanism, integrating development, 
innovative development, integration efficiency.
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Êèїâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó

ÑÓЧÀÑÍ² ПÐÎБËÅМÈ ÑПÅЦ²ÀË²ЗÀЦ²Ї, ÒÈП²ЗÀЦ²Ї ÒÀ ФÎÐМÀÒÈЗÀЦ²Ї  
Â ÐÎЗÄÐ²БÍ²Й ÒÎÐÃ²ÂË²

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî ïðîбëåìè ñïåö³àë³зàö³ї, òèï³зàö³ї òà фîðìàòèзàö³ї â ðîзäð³бí³é òîðã³âë³. Çä³éñíåíî 
àíàë³з зàñàä ðîзâèòêó îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íèх ïðîöåñ³â ó ñфåð³ ðîзäð³бíîї òîðã³âë³. Ðîзêðèòî зì³ñò 
îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íèх ïðîöåñ³â ó ðîзäð³бí³é òîðã³âë³. Çàïðîïîíîâàíî êëю÷îâ³ шëÿхè âèð³шåííÿ 
îзíà÷åíîї ïðîбëåìè.
Êлючові слова: ðîзäð³бíà òîðã³âëÿ, ñïåö³àë³зàö³ÿ, òèï³зàö³ÿ, фîðìàòèзàö³ÿ, òèïè ìàãàзèí³â, îðãàí³зà-
ö³éíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè.

Постановка проблеми. Ìåòîäîëîã³÷íîю ïðîбëå-
ìîю òèï³зàö³ї є âèÿâëåííÿ îзíàê ñхîæîñò³ òà â³äì³í-
íîñò³ ó âåëè÷åзíîìó ìàñèâ³ ð³зíîð³äíèх îб’єêò³â òîð-
ã³âë³ òà îбґðóíòóâàííÿ íà їх бàз³ òèï³â ï³äïðèєìñòâ.

Уêðàїíñüêà åêîíîì³÷íà ñèñòåìà хàðàêòåðèзó-
єòüñÿ ÿê³ñíèì îíîâëåííÿì ðåñóðñíîãî ïîòåíö³-
àëó, її ³íòåãðàö³єю ó ñâ³òîâèé åêîíîì³÷íèé ïðî-
ñò³ð òà îхîïëює óñ³ ñфåðè íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè, 
зîêðåìà âíóòð³шíю (ðîзäð³бíó) òîðã³âëю. Âîäíî÷àñ 
òåîð³ї ñïåö³àë³зàö³ї òà òèï³зàö³ї îб’єêò³â ðîзäð³бíîї 
òîðã³âë³ ìàюòü ñóïåðå÷ëèâèé хàðàêòåð, îñê³ëüêè 
ïåðш зà âñå ðîзãëÿäàюòü òîðãîâåëüíèé êàï³òàë, à 
íå ðåñóðñè. Òîä³ ÿê ñïåö³àë³зàö³ю îб’єêò³â òîðã³âë³ 
ðîзãëÿäàюòü íå ÿê êîìïëåêñ âзàєìîïîâ’ÿзàíèх 
ïðîöåñ³â, à ÿê зàñ³б êîíêóðåíòíîї бîðîòüбè, щî 
ïðèâîäèòü äî ðóéíàö³ї їх òèï³зàö³ї.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Пèòàííÿìè ñïåö³àë³зàö³ї, òèï³зàö³ї òà фîðìàòè-
зàö³ї â ðîзäð³бí³é òîðã³âë³ ïåâíîю ì³ðîю зàéìà-
ëàñü íèзêà â³äîìèх â÷åíèх-åêîíîì³ñò³â, зîêðåìà 
Л. Д³äê³âñüêà, ÿêà ðîзãëÿäàëà фîðìàòèзàö³ю òîð-
ã³âë³ â êîíêóðåíòíèх óìîâàх [1], Л. Êñåíз, ÿêà 
äîñë³äæóâàëà íàéб³ëüш ïîшèðåí³ ó ñâ³ò³ òîðãîâ³ 
фîðìàòè [2].

Пðîбëåìàì ðîзâèòêó ðîзäð³бíîї òîðã³âë³ ïðèä³-
ëèëè óâàãó ó ñâîїх ïðàöÿх Â. Òî÷èë³í, Î. Дåéíåêà 
[3], С. Лèхîëàò [4], Ì. Гåєöü, Â. Шèíêàðóê [5] 
òà ³íш³ íàóêîâö³.

Îñîбëèâîї óâàãè зàñëóãîâóюòü ïðàö³ â³äîìîãî 
óêðàїíñüêîãî â÷åíîãî Â. Àïîï³ÿ [6; 7], ÿêèé äîñë³-
äæóâàâ òåîðåòè÷í³ àñïåêòè ñïåö³àë³зàö³ї, òèï³зà-
ö³ї òà фîðìàòèзàö³ї â ðîзäð³бí³é òîðã³âë³.

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Âîäíî÷àñ âèíèêàє ïðîбëåìà íå 
ëèшå òåîðåòè÷íîãî хàðàêòåðó щîäî ïðîöåñ³â ñïå-
ö³àë³зàö³ї òà òèï³зàö³ї îб’єêò³â ðîзäð³бíîї òîðã³âë³, 
àëå é ïðàêòè÷íîãî хàðàêòåðó ñòîñîâíî їх ðèíêî-
âîї àäàïòàö³ї. Пðîбëåìà óñêëàäíюєòüñÿ òèì, щî 
îб’єêòè òîðã³âë³ íå ò³ëüêè ÷èñåëüí³, àëå é ìàюòü 
ð³зíó îðãàí³зàö³éíó ñòðóêòóðó ³ фóíêö³ї, ðîзì³ðè 
³ ìàñшòàбè, âèäè ñïåö³àë³зàö³ї, òåхíîëîã³ї. Êð³ì 
òîãî, òàê³ îб’єêòè äóæå äèíàì³÷í³.

Мета статті ïîëÿãàє ó ïðîâåäåíí³ äîñë³äæåííÿ 
щîäî ñïåö³àë³зàö³ї òà òèï³зàö³ї îб’єêò³â ðîзäð³бíîї 
òîðã³âë³ з óðàхóâàííÿì їх фîðìàòèзàö³ї, à òàêîæ 
ðîзêðèòòÿ зì³ñòó îðãàí³зàö³éíî-åêîíîì³÷íèх ïðî-
öåñ³â â ðîзäð³бí³é òîðã³âë³, щî фîðìóюòüñÿ ï³ä 
ä³єю â³äïîâ³äíèх åêîíîì³÷íèх зàêîí³â, íîðì, 
ïðèíöèï³â òîщî.

Âиклад основного матеріалу дослідження. 
Îòæå, âèщåíàзâàíó ïðîбëåìó, íà íàшó äóìêó, 
ìîæíà âèð³шèòè äâîìà шëÿхàìè:

– íà îñíîâ³ òåîðåòè÷íîãî îбґðóíòóâàííÿ ³äåàë³-
зîâàíîї ìîäåë³;

– åìï³ðè÷íèì шëÿхîì óзàãàëüíåííÿ ïðàêòè÷-
íîãî äîñâ³äó.

Пåðшèé шëÿх хàðàêòåðíèé äëÿ ãóìàí³òàðíèх 
ñфåð. Дðóãèé шëÿх ñïðîìîæíèé âèâåñòè íàä³éí³ 
ðåзóëüòàòè ó ñòâîðåíí³ òèï³â îб’єêò³â òîðã³âë³, 
îñê³ëüêè îф³ö³éíà ñòàòèñòèêà ðîзäð³бíîї òîðã³âë³ 
³ ïðàêòèêà ä³ÿëüíîñò³ ðîзäð³бíèх ï³äïðèєìñòâ 
äàюòü зìîãó âñåб³÷íî îбðîбèòè ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ 
åìï³ðè÷í³ äàí³, à òàêîæ шèðîêî óзàãàëüíèòè 
â³ò÷èзíÿíèé òà зàðóб³æíèé äîñâ³ä. Сàìå öåé шëÿх 


