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Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: абс-

тракції – при уточненні особливостей сутності неотехнологічного середовища; системного 

підходу, аналізу й синтезу – при визначені домінуючої ролі процесів інтеграції та диверсифі-

кації у розвитку підприємств та їхньому взаємозв’язку із визначенням особливостей неотех-

нологічного середовища; загального й особливого – при визначенні характерних особливос-

тей диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств у неотехнологічному 

середовищі. 

Результати. За результатами дослідження виявлено окрема домінуюча роль процесів 

диверсифікації та інтеграції із зазначенням їх комплексного або синергетичного впливу на 

розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання. Надана порівняльна характерис-

тика періодів розвитку підприємств як складних соціально-економічних систем з визначен-

ням особливостей неотехнологічного періоду. Поряд з існуючими формами та моделями ди-

версифікації та інтеграції охарактеризовано модель інноваційних трансфертів. 

Новизна. На основі врахування особливостей неотехнологічного середовища визначе-

но домінуючий характер процесів диверсифікації та інтеграції у розвитку підприємств. За-

пропоновано модель інноваційних трансфертів із зазначенням отримання синергетичного 

результату від диверсифікаційно-інтеграційного процесу розвитку підприємств. 

Практична значущість. Визначення домінуючої ролі диверсифікації та інтеграції як 

окремих процесів  дозволяє більш чітко обирати заходи інноваційної політики на підприєм-

ствах та окреслювати напрями їх впровадження в умовах неотехнологічного середовища.  

Ключові слова: інтеграція, диверсифікація, розвиток підприємства, неотехнологічне се-

редовище, інноваційні перетворення, інноваційні трансферти. 
 

Постанова проблеми. Трансформації 

вітчизняного промислового комплексу ви-

магають пошуку нових альтернативних 

управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності розвитку. Резервами страте-

гічного розвитку на рівні окремих підпри-

ємств виступають процеси диверсифікації та 

інтеграції. Саме ці процеси можуть надати 

інноваційним завданням підприємства  

структурно-цілісний, логічний, економічно 

обґрунтований та системний характер, що 

дозволяє отримувати реальні позитивні ре-

зультати. 

Неотехнологічне середовище, в якому 

функціонують інноваційно-орієнтовані віт-

чизняні підприємства, вимагає нових теоре-

тичних підходів до процесів диверсифікації 

та інтеграції, як стратегічних орієнтирів їх 

розвитку.  

За результатами роботи Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) визначено, що 

в 2019 році Україна займає 85-те місце з 141 

країни за розрахунком індексу глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competi-

tiveness Index, GCI) [9]. Зменшення кількості 

інноваційно активних підприємств привели 

національну економіку на 112-е місця за по-

казником «Зростання інноваційних компа-

ній», при цьому маючи середній рівень по-

казника «Інноваційної спроможності» – 58-

ме місце.  
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Результати аналізу діяльності підпри-

ємств за статистичною звітністю свідчать 

про те, що, внаслідок дестабілізуючих фак-

торів зовнішньої дії, зміни постіндустріаль-

ної економіки на неосферу, багато підпри-

ємств опинилися на межі кризи, частина з 

яких стали банкрутами. Це свідчить про не-

здатність системи управління до швидкої 

адаптації у змінах спричинених, перш за все, 

зовнішнім середовищем по відношенню до 

підприємств. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-

лікацій. Широке коло вітчизняних та закор-

донних науковців, починаючи з 60-х років 

ХХ ст., обурювалися процесами диверсифі-

кації та інтеграції підприємств, галузей та 

національних господарств. В більшості, ці 

процеси розглядаються й до сьогодні з точ-

ки зору стратегії розвитку підприємств, як 

складних соціально-економічних систем. До 

авторів, що займаються цим питанням мож-

на віднести:  И. Ансоффа [1], Г. Мінцберга 

[4], І. Скворцова, О. Цогла [7], та ін. 

Але, на сьогодні існують суперечливі 

питання серед науковців відносно понять 

інтеграція та диверсифікація. Частина авто-

рів позиціонують диверсифікацію як само-

стійну форму організації виробництва, відо-

кремлюючи її від інших форм, в тому числі 

від інтеграції [2], [3] та ін. Інші автори ото-

тожнюють диверсифікацію та інтеграцію 

[4], [7] та ін.  

Тому, виникає необхідність розгляду 

процесів диверсифікації та інтеграції з точки 

зору їх домінуючого впливу на розвиток 

підприємств в умовах неотехнологічного 

середовища внаслідок зміни епохи постін-

дустріального суспільства на неосферу. 

Формулювання мети статті. Метою 

дослідження є обґрунтування домінуючої 

ролі процесів диверсифікації та інтеграції в 

розвитку підприємств, які функціонують у 

неотехнологічному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Деградація економіки, яка спостері-

гається останніми десятиріччями може бути, 

як фактором дестабілізації епохи індустріа-

лізації, аж до повного її знищення та замі-

ною на постіндустріалізацію, так й факто-

ром появи неотехнологічного середовища, 

яке характеризує виникнення нової епохи – 

неосферної.  

Перехід від індустріальної епохи до 

постіндустріальної спричинено багатьма 

факторами, серед яких можна виділити на-

ступні: 

− зміну структури економіки, що спри-

чинено застарілістю техніки та технологій, 

які функціонують ще з періоду індустріалі-

зації, із зменшенням долі промисловості у 

напрям збільшенням сфери послуг; 

− низький рівень конкурентоспро-

можності вітчизняних підприємств, обме-

женість, або повна відсутність, інноваційних 

впроваджень з недостатнім рівнем їх інвес-

туванням; 

− застарілість принципів, ієрархічної 

структури, методів управління підприєм-

ствами, що викликає обмеженість або повну 

неспроможність його адаптації в трансфор-

маційному середовищі; 

− неефективна податкова система, яка 

зумовлює зростання податкового наванта-

ження на діючи підприємства в міру наро-

щення їх доданої вартості; 

− слабкий захист вітчизняних товаро-

виробників та/або відсутність державної 

підтримки щодо сприяння просування висо-

котехнологічних товарів національного ви-

робництва на світові ринки. 

Створення неотехнологічного середо-

вища в епоху неосфери має свої характерні 

ознаки, що можна представити через бага-

токонтурність їх взаємодії з формуванням 

системного та логічного уявлення до них 

(рис. 1).  

Однією з центральних ознак неотехно-

логічного середовища є підвищення значу-

щості людини, її інтелектуальних здібнос-

тей. Задовольнивши свої матеріальні потре-

би, особи, які зайняті інтелектуальною пра-

цею, починають висувати підвищені вимоги 

до попиту на послуги. У зв’язку із збіль-

шенням добробуту основної маси населення, 

значне місце в переліку цінностей займають 

інтелектуальні зростання й вдосконалення 

творчих здібностей людей. Таким чином, в 

умовах людиноцентричної економіки набу-

ває розвитку економіка знань. 
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Рис. 1. Ознаки неотехнологічного середовища

 

Розвиток автоматизованого виробниц-

тва, зменшення частки людей, які зайняті в 

матеріальному виробництві, в свою чергу, є 

поштовхом до розвитку наукоємних, ресур-

созберігаючих та інформаційних технологій, 

або «високих технологій». Зокрема, до них 

слід віднести: мікроелектроніку, програмне 

забезпечення, телекомунікації, робототехні-

ку, виробництво матеріалів з заданими влас-

тивостями, біотехнології та ін. Але, частка 

промислової продукції у ВВП займає й сьо-

годні досить значне місце, незважаючи на 

зростання обсягів безробіття, скорочення 

робочих місць на промислових підприєм-

ствах і т. п.  

Як було зазначено раніше, однією з 

ознак наявності неотехнологічного середо-

вища є людиноцентрична економіка, з осо-

бистістю, як центрального елементу, та з 

наявністю певного кола знань, досвіду, ком-

петентностей в прийнятті управлінських рі-

шень. Метою розвитку підприємств в сучас-

них умовах є досягнення стійкого стану че-

рез отримання максимального позитивного 

результату з мінімальним рівнем ризику. З 

точки зору перспектив управління розвит-

ком підприємства, значення диверсифікації 

та інтеграції полягає в необхідності розши-

рення управлінських компетенцій та охоп-

лення більшої кількості видів економічної 

діяльності через трансферт та дифузію інно-

вацій (рис. 2). 

Як зазначав Й. Шумпетер в середині 

ХХ ст., розвитку можна досягти лише через 

впровадження інновацій [8]. Сучасні умови 

функціонування підприємств, диверсифіка-

ція виробництва, розширення асортименту 

продукції (товарів, послуг) та процеси інте-

грації, в тому числі, у світове співробітниц-

тво, вимагають впровадження інновацій. 

Лише це спроможне вивести підприємства 

на нові ринки збуту (що є однією з форм ди-

версифікації та інтеграції), підвищити рівень 

конкурентоспроможності підприємств, вра-

ховуючи особливості технологічних проце-

сів, та їх окремих видів продукції.  

Зокрема, здатність підприємства або 

залучати існуючи світові й вітчизняні інно-

ваційні проєкти, або створювати та генеру-

вати їх через трансферт (переміщення) та 

дифузію (розповсюдження) інновацій, ха-

рактеризує підприємство як інноваційно ак-

тивне та свідчить про тип інноваційності 

його управління: когнітивний або сенсорний 

[6]. 

Когнітивна інноваційність розгляда-

ється як здатність отримувати задоволення 

від нового досвіду, від взаємодії з будь-чим 

новим, від вивчення закономірностей функ-

ціонування цього нового. При цьому суб’єкт 

може отримувати «вторинне» задоволення 

від результату роботи з отриманою інфор-

мацією, зміною її структури та доповнення. 

Когнітивна інноваційність обумовлюється 

потребою в новому знанні про речі, факти, 
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процеси та про те, як вони взаємопов’язані між собою [6].  
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Рис. 2. Роль диверсифікації та інтеграції у процесі розвитку підприємства 
 

Сенсорна інноваційність, яка свідчить 

про тенденції отримувати задоволення від 

взаємодії з речами із зовнішнього світу.   Се-

нсорні інноватори схильні скоріше не струк-

турувати та проводити аналіз нової інформа-

ції, а використовувати її для задоволення 

своєї потреби у нововведеннях [6]. 

Погоджуючись з думкою багатьох ав-

торів, процеси диверсифікації та інтеграції 

мають розглядатися як стратегічні орієнтири 

розвитку підприємств у взаємообумовленому 

зв’язку. Вибір системою управління підпри-

ємством форми та виду диверсифікації та 

інтеграції з метою його розвитку, мають бу-
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ти обрані серед багатогранності існуючих їх 

форм та видів, враховуючи особливості дія-

льності підприємства, та тип управління йо-

го інноваційністю. Можна зазначити тради-

ційні форми й види процесів диверсифікації 

та інтеграції, до яких значне коло авторів 

відносять: споріднену або пов’язану, неспо-

ріднену або незв’язану (або сторонню, побі-

чну, конгломератну, латеральну) та концент-

ричну [3].  

В свою чергу споріднена диверсифіка-

ція виникає при функціональному об’єднанні 

підприємств в процесі виробництва, та поді-

ляється на: горизонтальну, вертикальну, діа-

гональну і змішану диверсифікацію. Неспо-

ріднена диверсифікація характеризується ін-

вестиційним об’єднанням підприємств без їх 

виробничої спільності. 

Горизонтальна диверсифікація полягає 

у пошуку та появі на підприємстві нового 

інноваційного, але аналогічного «продукту», 

випуск якого здійснюється в рамках функці-

онуючих підприємств або схожий за своїми 

споживчими умовами серед існуючих «про-

дуктів». Зокрема, така форма диверсифікації 

дозволяє розширювати масштаб інновацій-

но-орієнтованої діяльності підприємства, 

збільшувати обсяги продажів та більш повно 

охоплювати зайняті сегменти ринку. Залеж-

но від області розширення діяльності підп-

риємства, горизонтальна диверсифікація та 

інтеграція можуть протікати як географічне 

розширення, або як розширення номенкла-

тури продукції. 

Деякі автори виділяють центровану ди-

версифікацію, яка за змістом споріднена із 

горизонтальною диверсифікацією [3], але 

має деякі відмінності, а саме: потужності та 

ресурси для виробництва інноваційного про-

дукту вишукуються у існуючому бізнесі, 

який є основним видом діяльності підприєм-

ства.  

Вертикальна диверсифікація полягає у 

побудові повного виробничого ланцюжка 

вже існуючого «продукту». Цей вид дивер-

сифікації передбачає випуск напівфабрика-

тів, комплектуючих виробів, товарів, необ-

хідних для виробництва «продукту», вклю-

чення видобувних й переробних підпри-

ємств, тобто рух вниз по виробничому лан-

цюжку (зворотна диверсифікація), або роз-

виток підприємств подальшої переробки та 

використання «продукту», його просування 

та збуту, тобто рух вгору по виробничому 

ланцюжку (пряма диверсифікація), або од-

ночасний рух і вгору і вниз по виробничому 

ланцюжку. Даний вид диверсифікації харак-

теризується досягненням контролю над всіма 

ланками ланцюжку виробництва – від ком-

понентів, матеріалів та комплектуючих до 

реалізації готового продукту [3]. Залежно від 

мети розвитку підприємства за допомогою 

диверсифікації, розрізняють кілька видів ве-

ртикальної диверсифікації, а саме:   повна, 

часткова і квазіінтеграція [3]. 

Повна диверсифікація означає, що під-

розділи підприємства задіяні на кожному 

етапі виробництва кінцевого «продукту», 

беруть участь у всіх етапах перетворення си-

ровини в готову продукцію, починаючи з йо-

го видобутку, включаючи її подальшу реалі-

зацію. Часткова диверсифікація передбачає 

освоєння підприємством найбільш важливих 

для неї етапів виробничого ланцюжка. Квазі-

інтеграція проявляється у створенні страте-

гічних об’єднань підприємств, зацікавлених 

у співпраці та взаємодії без переходу права 

власності під єдине управління. 

Крім того, окремо виділяють змішані 

форми (комбіновані) диверсифікації та інте-

грації. Змішана, або комбінована диверсифі-

кація та інтеграція включають елементи го-

ризонтальної та вертикальної диверсифікації 

та означає, що диверсифікація здійснюється 

одночасно уздовж технологічного ланцюжка, 

використовуючи інноваційні технології, й по 

паралельних видах інноваційної продукції 

[3].  

Саме комбінована форма диверсифіка-

ції та інтеграції надає синергетичного ефекту 

від впровадження в діяльність підприємств 

інновацій в ланцюжку: технологічні іннова-

ції → продуктові інновації → управлінські 

інновації та в протилежній зворотності.  

Висновки. Таким чином, на підставі 

проведеної порівняльної характеристики пе-

ріодів розвитку підприємств, як складних 

соціально-економічних систем, з визначен-

ням особливостей неотехнологічного періо-

ду, виявлено окремо домінуюча роль проце-

сів диверсифікації та інтеграції із зазначен-

ням їх комплексного або синергетичного 

впливу на розвиток підприємств в сучасних 

умовах господарювання.  
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Узагальнюючи характеристику проце-

сів диверсифікації та інтеграції, яка розгля-

дається багатьма авторами протягом значно-

го періоду часу, визначено, що наряду з іс-

нуючими формами та моделями диверсифі-

кації та інтеграції має формуватися модель 

інноваційних трансфертів. 

Процеси диверсифікації та інтеграції у 

розвитку підприємств визначено як доміну-

ючі, враховуючи особливості неотехноло-

гічного середовища. Запропоновано модель 

інноваційних трансфертів з зазначенням 

отримання синергетичного результату від 

диверсифікаційно-інтеграційного процесу 

розвитку підприємств. 

Визначення домінуючої ролі окремо 

процесів диверсифікації та інтеграції можли-

во при формуванні інноваційних заходів та 

напрямів їх впровадження в діяльність підп-

риємств, враховуючи особливості неотехно-

логічного середовища. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: ДОМИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В НЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В. Е. Хаустова, д. э. н., профессор, Научно-исследовательский центр индустриальных 

проблем развития НАН Украины, С. А. Мушникова, к. э. н., доцент,  

Национальная металлургическая академия Украины 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: аб-

стракции – при уточнении особенностей сущности неотехнологической среды; системного 

подхода, анализа и синтеза – при определении доминирующей роли  процессов интеграции и 

диверсификации в развитии предприятий и их взаимосвязи с определением особенностей 
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неотехнологической среды; общего и особенного – при определении характерных особенно-

стей диверсификационно-интеграционного процесса развития предприятий в неотехнологи-

ческой среде. 

Результаты. По результатам исследования выявлено отдельная доминирующая роль 

процессов диверсификации и интеграции с указанием их комплексного или синергетическо-

го влияния на развитие предприятий в современных условиях хозяйствования. Предоставле-

на сравнительная характеристика периодов развития предприятий, как сложных социально-

экономических систем с определением особенностей неотехнологического периода. Наряду 

с существующими формами и моделями диверсификации и интеграции охарактеризована 

модель инновационных трансфертов. 

Новизна. На основе учета особенностей неотехнологической среды определен доми-

нирующий характер процессов диверсификации и интеграции в развитии предприятий. 

Предложена модель инновационных трансфертов с указанием получения синергетического 

результата от диверсификационно-интеграционного процесса развития предприятий. 

Практическая значимость. Определение доминирующей роли диверсификации и ин-

теграции как отдельных процессов позволяет более четко избирать мероприятия инноваци-

онной политики на предприятиях и определять направления их внедрения в условиях нео-

технологической среды.  

Ключевые слова: интеграция, диверсификация, развитие предприятия, неотехнологи-

ческая среду, инновационные преобразования, инновационные трансферты. 

 

DIVERSIFICATION AND INTEGRATION: THE DOMINANT ROLE IN ENTERPRISE 

DEVELOPMENT IN THE NEOTECHNOLOGICAL ENVIRONMENT 

V. E. Khaustova, D.E., Professor, Research Center for Industrial Development Problems of 

the National Academy of Sciences of Ukraine, S. A. Mushnikova, Ph. D (Econ.), Associate          

Professor, National Metallurgical Academy of Ukraine 

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: abstraction – 

in clarifying the nature of the neotechnological environment; systems approach, analysis and syn-

thesis – in determining the dominant role of integration and diversification processes in the devel-

opment of enterprises and their relationship with the definition of the features of the neo-

technological environment; general and specific – in determining the characteristics of the diversifi-

cation and integration process of enterprise development in the neotechnological environment. 

Results. The results of the study revealed a separate dominant role of diversification and in-

tegration processes, indicating their complex or synergistic impact on the development of enterpris-

es in modern economic conditions. The comparative characteristic of the periods of development of 

the enterprises is given as complex social and economic systems with definition of features of the 

neotechnological period. The model of innovative transfers is characterized along with the existing 

forms and models of diversification and integration. 

Novelty. Based on the specifics of the neotechnological environment, the dominant nature 

of the processes of diversification and integration in the development of enterprises is determined. 

A model of innovative transfers is proposed, indicating the synergetic result from the diversification 

and integration process of enterprise development. 

Practical value. Defining the dominant role of diversification and integration as separate 

processes allows to more clearly choose the measures of innovation policy in enterprises and to out-

line the directions of their implementation in a non-technological environment. 

Keywords: integration, diversification, enterprise development, neotechnological environ-

ment, innovative transformations, innovative transfers. 
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