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КЛАСифІКАцІйНА АРХІТЕКТОНІКА  
ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВиТКУ ПІДПРиЄМСТВА

Бойченко К.С. Класифікаційна архітектоніка інтегрованого розвитку підприємства. Метою статті 
є формування класифікаційної архітектоніки інтегрованого розвитку підприємства на основі дослідження 
його особливостей, ідентифікації класифікаційних ознак і виокремлення видових характеристик. для до-
сягнення визначеної мети були використані структурно-функціональний аналіз, діалектичний і системно-
аналітичний методи. сформовано класифікаційну архітектоніку інтегрованого розвитку підприємства за та-
кими ознаками, як суб’єкт, форма, елементний склад інтеграції, терміни реалізації інтегрованого розвитку, 
виробнича та галузева орієнтація, конкурентні позиції компанії, особливості організації інтеграційного про-
цесу, тип реагування зміни бізнес-середовища, темпи розвитку та масштаби кінцевих цілей. таким чином, 
ключовим фактором ефективного інтегрованого розвитку підприємства є формування комплексу бізнес-
процесів, за якого забезпечується функціонування максимально розгорнутої інтегрованої моделі, характер-
ної для значної кількості його видових характеристик.

Ключові слова: інтегрований розвиток, класифікація, модель, бізнес-процес, інтеграція.
Бойченко К.С. Классификационная архитектоника интегрированного развития предприятия. 

Целью статьи является формирование классификационной архитектоники интегрированного развития 
предприятия на основе исследования его особенностей, идентификации классификационных признаков 
и выделения видовых характеристик. для достижения поставленной цели были использованы структурно-
функциональный анализ, диалектический и системно-аналитический методы. сформирована классифика-
ционная архитектоника интегрированного развития предприятия по таким признакам, как субъект, форма, 
элементный состав интеграции, сроки реализации интегрированного развития, производственная и отрас-
левая ориентация, конкурентные позиции компании, особенности организации интеграционного процесса, 
тип реагирования на изменения бизнес-среды, темпы развития и масштабы конечных целей. таким образом, 
ключевым фактором эффективного интегрированного развития предприятия является формирование ком-
плекса бизнес-процессов, при котором обеспечивается функционирование максимально развернутой инте-
грированной модели, характерной для значительного количества его видовых характеристик.

Ключевые слова: интегрированное развитие, классификация, модель, бизнес-процесс, интеграция.
Boychenko Kateryna. Classification Architectonics of Integrated Enterprise Development. The purpose 

of the article is to develop the classification architectonics of integrated development of the enterprise on the ba-
sis of the study of its features, identification of classification features and the selection of species characteristics. 
The certain purpose of the article is formed on definition of the general features, attributes, conditions and influ-
ences of interrelations in the course of the integrated development of business and has substantial distinctions from 
integration of activity of the company in a context of creation of associations. The developed purpose provides the 
deepening of researches of development of the enterprise taking into account processes of its integration and follows 
from the previous researches of the author. Structural-functional analysis, dialectical and system-analytical methods 
were used to research the separate directions of the integrated development of the enterprise and the formation of 
the classification architectonics on their basis. The integrated type of business development implies diversity and 
constant updating of forms of activity in accordance with the shifts in the technological basis, values, stereotypes 
of organizational behavior of economic entities. The conducted researches prove the importance of using different 
approaches in the process of integrated development management and at the same time the limitation of their use. 
The classification architectonics of the integrated development of the enterprise is generated on such attributes, as 
subject, form, elementary structure of integration, terms of realization of the integrated development, industrial and 
branch orientation, competitive positions of the company, features of the organisation of integration process, type 
of reaction to changes of a business environment, rates of development and scales of the final purposes. Thus, the 
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key factor of effective integrated development of the enterprise is the formation of a complex of business processes, 
which provides the functioning of the most extensive integrated model, typical for a significant number of its spe-
cies characteristics. Another important direction of increasing flexibility and improving the efficiency and stability 
of the company in the process of integrated development is its modularization and the formation of a set of relevant 
species characteristics, taking into account the specifics of the functioning of the enterprise.

Key words: integrated development, classification, model, business process, integration.

Постановка проблеми. Підвищення рівня розви-
тку є одним із ключових завдань підприємства, яке 
вимагає не тільки формування конкурентних переваг, 
модернізації і введення в експлуатацію нових потуж-
ностей, а й формування інтелектуально-інноваційної 
політики, заснованої на порівняльній оцінці власних 
досягнень із досягненнями кращих підприємств у нау-
ково-технічній, технологічній, екологічній, фінансовій, 
соціальній, маркетинговій та інших сферах. у зв’язку 
з цим виникає необхідність поєднання всіх напрямів 
у єдиний інтегрований розвиток підприємства, а також 
визначення взаємозв’язків і взаємозалежностей його 
складових елементів. все це вимагає ідентифікації та 
систематизації видових характеристик інтегрованого 
розвитку з метою визначення його особливостей з ура-
хуванням специфіки функціонування бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. нині 
багато вчених, таких як М. Янссен [1, c. 230], Х. Плес-
сіус, М. стінберген, р. слот і дж. версендаль [2, c. 48], 
характеризують розвиток підприємства в контексті фор-
мування системи цінностей архітектури підприємства. 
При цьому цю архітектуру визначають як системну кла-
сифікацію вигод і витрат відповідно до встановлених 
цілей і завдань. а. альвадайн, е. Фельд, а. кортаус, 
М. розманн [3, c. 41] вважають, що компанії викорис-
товують інтегровану архітектуру підприємства, щоби 
зменшити складність організації, поліпшити кому-
нікацію, узгодити бізнес та інформаційні технології, 
а також стимулювати організаційні зміни. з огляду на 
динамічний характер більшості чинників зовнішнього 
та внутрішнього середовища, опис цієї інтегрованості 
повинен із часом змінюватися, щоби продовжувати 
забезпечувати цінність для зацікавлених сторін.

Ц. Мао, ч. лі, Ю. Пей, л. сюй [4, c. 207], о. Гер-
рера-рестрепо, к. тріантіс [5, c. 365] у своїх працях 
щодо розвитку підприємств вважають, що в умовах 
глобалізації для компаній стає все більш необхідним 
забезпечення інформатизації. для підприємств також 
вкрай важливо використовувати і розробляти безліч 
інтегрованих середовищ, щоб залишатися креатив-
ними і динамічними в цій сфері. Підприємства повинні 
рухатися за цим напрямом, ґрунтуючись на розумінні 
не тільки бізнес-стратегії і процесів, але також і на зна-
ченні їхньої взаємоінтеграції.

а. касич, М. вочозка [6, c. 374] систематизували 
наявні методичні підходи до аналізу процесів стій-
кого розвитку підприємства, узагальнили їхні пере-
ваги та недоліки під час практичного використання. 
При цьому також було досліджено особливості алго-
ритму проведення аналізу стійкості розвитку та крите-
рії оцінювання одержаних результатів.

а. чофре, Ф. Гоні, й. клемеш [7, c. 432] вважають, 
що підприємствам необхідно впровадити системи 
сталого планування загальнорганізаційних ресурсів 
для управління інтегрованим бізнесом. запропоно-
вана система забезпечує інтеграцію стійких процесів, 

інформації та даних на кожному рівні ланцюжка ство-
рення вартості компанії.

н. серебрякова, т. волкова, с. волкова [8, c. 162] 
розглядають питання взаємозв’язку між стійким розви-
тком підприємства і прикладною системою управління 
ризиками.

у дослідженнях дж. радомської [9, c. 125] описано 
формування стратегії розвитку на основі класифіка-
ції, що розрізняє п’ять типів підходів, розроблених на 
основі трьох характеристик, що стосуються бізнес-
середовища: передбачуваність, еластичність і жор-
сткість. Це дослідження показало наявність кореляції 
між підходами і розмірами підприємства, які вказують 
на те, що малі компанії найчастіше застосовують кла-
сичну стратегію і стратегію оновлення.

б. рухані, М. Махрін, Ф. нікпай, р. ахмад 
і П. никфард [10, c. 12], к. Малик, а. Ясиньска-били-
чак [11, c. 1361] зробили спробу класифікувати про-
цеси і події, які впливають на розвиток підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, 
що нині є різноманітні підходи та напрями ідентифі-
кації особливостей розвитку підприємств, визначення 
ефективності їхніх взаємозв’язків і взаємопроникнення 
складників, зокрема інтегрованості розвитку компанії 
в турбулентних умовах бізнес-середовища. з ураху-
ванням такого розмаїття різноспрямованих досліджень 
виникає об’єктивна необхідність визначення та систе-
матизації класифікаційних ознак та видових характе-
ристик інтегрованого розвитку підприємства.

формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в розробленні класифікаційної архітектоніки інтегро-
ваного розвитку підприємства на основі дослідження 
його особливостей, ідентифікації класифікаційних 
ознак і виокремлення видових характеристик. визна-
чена мета статті формується на визначенні спільних 
рис, ознак, умов і впливів взаємозв’язків у процесі 
інтегрованого розвитку бізнесу та має змістовні від-
мінності від інтеграції діяльності компанії в контексті 
створення об’єднань. сформована мета передбачає 
поглиблення досліджень розвитку підприємства з ура-
хуванням процесів його інтегрованості та випливає 
з попередніх досліджень автора [12].

для досягнення визначеної мети були використані 
такі методи:

− структурно-функціональний аналіз для систе-
матичного вивчення економічних явищ і процесів дав 
змогу ідентифікувати класифікаційні ознаки та виокре-
мити видові характеристики інтегрованого розвитку 
підприємства;

− діалектичний метод для аналізу та узагальнення 
певних аспектів наукових знань, які аналізують сукуп-
ність наукових поглядів щодо інтегрованих процесів та 
складових елементів розвитку;

− системно-аналітичний метод для дослідження окре-
мих напрямів інтегрованого розвитку підприємства та 
формування на їх основі класифікаційної архітектоніки.
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Виклад основного матеріалу дослідження. інтегро-
ваний тип розвитку бізнесу передбачає розмаїття і постійне 
оновлення форм діяльності відповідно до зрушень у тех-
нологічному базисі, ціннісних установках, стереотипах 
організаційної поведінки господарюючих суб’єктів.

досліджуючи ключові характеристики інтегрова-
ного розвитку в контексті економічної, політичної, 

соціальної та екологічної інтеграційної взаємодії, від-
значимо, що такий підхід перебуває в руслі концепції 
розвитку підприємства загалом.

дослідження сутності інтегрованого розвитку, його 
основних драйверів та імперативів дали змогу виокре-
мити певні класифікаційні ознаки та визначити видові 
характеристики, що наведено на рис. 1. 

За елементним 
складом інтеграції:

− процесний;
−функціональний;
− ресурсний.

За термінами реалізації 
інтегрованого розвитку:

− короткостроковий (1-3 роки);
− середньостроковий (3-5 років);
− довгостроковий (від 5 років).

За темпами
розвитку:

− прискорений;
− обмежений.

За орієнтацією 
на виробництво 

продукції:
− концентрований;
− диверсифікований.

За типом реагування на зміни 
зовнішнього середовища:

− адаптивний (рефлекторний);
− ініціативний;
− конвергентний.

За комбінацією 
стратегій 
розвитку:

− прогресивний;
− регресивний.

За суб’єктами 
інтеграції:

− підприємницький;
− державний;
− змішаний.

За масштабом 
кінцевих цілей:

− регіональний;
− країнний;
− глобальний.

За станом підприємства в 
конкурентній боротьбі:

− лідера;
− претендента на лідерство;
− послідовника;
− новачка.

За галузевою орієнтацією:
− у нових галузях;
− у галузях на стадії зрілості;
− у галузях стагнації або спаду;
− у роздроблених галузях;
− на міжнародному ринку

Залежно від особливостей 
організації інтеграційного 

процесу:
− внутрішньоорганізаційний;
−міжорганізаційний;
− проектно-програмний.

За формою інтеграції:
− горизонтальний (груповий);
− симетрично-вертикальний;
−модулеризований.

Інтегрований 
розвиток 

підприємства

 
Рис. 1. Класифікація інтегрованого розвитку підприємства

Джерело: сформовано автором
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таблиця 1
Характеристика видів інтегрованого розвитку за елементним складом, їхні цінності та обмеження
Вид інтегрованого розвитку ціннісна характеристика Обмеження щодо застосування 

Функціональний, в основу якого 
покладено механізм інтеграції через 
сукупність взаємозв'язків і взаємодій 
методів, інструментів, структур, регу-
ляторів тощо

розподіляє функції між суб'єктами, 
залученими до процесу інтегрованого 
управління інноваціями і розвитком 
персоналу

не може бути реалізований без залу-
чення інших видових підходів, інакше є 
ризик переходу до статичного процесу

Процесний, базується на формуванні 
мережі бізнес-процесів, утворюючи 
модель інтегрованого розвитку

Передбачає вибудовування проце-
сів, алгоритмів управління, взаємо-
пов'язаних дій у межах єдиного про-
цесу досягнення мети компанії.

Може показати свою ефективність 
тільки в разі застосування динаміч-
ного підходу, в іншому разі є ризик 
переходу до статичного стану

ресурсний 

дає змогу визначити наявність інно-
ваційно-інтелектуальних ресурсів і їх 
оптимальне співвідношення, потен-
ціал для виконання інноваційної 
функції тощо

використання будь-яких ресурсів 
повинно бути об'єктивно і раціо-
нально обгрунтованим. у протилеж-
ному разі всі інші підходи не зможуть 
бути реалізовані

Джерело: авторська розробка

За елементним складом інтеграції можна виокре-
мити процесний, функціональний, ресурсний інтегро-
ваний розвиток.

Як показує практика, незважаючи на цінність, яку 
несуть у собі ці види інтегрованого розвитку, їх засто-
сування ізольоване, обмежує розвиток системи і впли-
ває на загальний результат розвитку компанії (табл. 1).

Проведені дослідження доводять важливість вико-
ристання всіх підходів під час формування системи 
управління інтегрованим розвитком і одночасно обме-
женість їх використання, якщо дотримуватися впро-
вадження якого-небудь одного з підходів. інноваційна 
сфера є системою, яка розвивається соціально. Це під-
тверджує наші дослідження і дає змогу стверджувати, 
що в результаті досягнення мети інтегрованого напряму 
компанія розвивається за такими параметрами:

− елементний склад: при цьому важливою характе-
ристикою інтегрованого розвитку елементів є як розви-
ток окремого складника зсередини – так і його розви-
ток під впливом суміжних складників;

− процеси, які вимагають гнучкого, адаптивного 
наповнення, готового до зміни і прийняття ініціатив-
ного управлінського рішення;

− технології та інструменти інтегрованого розви-
тку вимагають доречного і гнучкого застосування;

− функціональні напрями стають більш розгорну-
тими й орієнтованими на інноваційно-інтегрований 
результат функціонування компанії, оскільки система 
управління інноваціями пронизує вертикально-гори-
зонтальні взаємозв’язки;

− ресурси змінюються в процесі інтегрованого роз-
витку, розкривається їхній потенціал і система зміню-
ється залежно від складу ресурсів;

− проводиться рефлексія процесів інтегрованого 
розвитку, їхньої ефективності і, зокрема, ефективності 
системи управління розвитком загалом.

Залежно від термінів реалізації інтегрованого роз-
витку можна виокремити короткостроковий (1–3 роки), 
середньостроковий (3–5 років) і довгостроковий (від 
5 років).

Залежно від темпів розвитку запропоновано визна-
чити прискорений і обмежений інтегрований розвиток 
підприємства. найпоширенішим видом інтегрованого 
розвитку є обмежений, для якого характерне формування 
цілей залежно від досягнутого стану. Цей вид інтегро-

ваного розвитку набув популярності серед компаній, які 
задоволені своїм рівнем результативності. він характери-
зується також низьким рівнем ризиків, оскільки підпри-
ємство усвідомлює свої можливості і структуру ринку.

Прискорений інтегрований розвиток передбачає 
значне збільшення значень показників результатив-
ності за коротко- і довгостроковими цілями порівняно 
з уже досягнутими. Цей вид інтегрованого розвитку 
характерний для компаній, що активно розвиваються, 
і має досить високий рівень ризиків.

Залежно від орієнтації на виробництво продукції 
можна виокремити концентрований (розвиток у захопле-
ній ринковій ніші) і диверсифікований (розвиток за раху-
нок захоплення нових ринків) інтегрований розвиток.

Залежно від типу реагування на зміни зовнішнього 
середовища інтегрований розвиток може бути адаптив-
ним (рефлекторним), ініціативним і конвергентним.

Залежно від комбінації стратегій можна виокре-
мити прогресивний і регресивний інтегрований розви-
ток. Прогресивний інтегрований розвиток передбачає 
зростання підприємства за рахунок створення струк-
тур, що знаходяться між виробником і кінцевим покуп-
цем. регресивний інтегрований розвиток характеризу-
ється зростанням компанії за рахунок покупки нових 
сировинних ресурсів і співпраці з їх постачальниками.

За суб’єктами інтеграції можна виділити підприєм-
ницький, державний та змішаний інтегрований розвиток.

За масштабом кінцевих цілей інтегрований розви-
ток компанії може бути регіональним, країнним та гло-
бальним.

За станом підприємства в конкурентній боротьбі 
можна виокремити інтегрований розвиток лідера, пре-
тендента на лідерство, послідовника та новачка.

За галузевою орієнтацією можна визначити інте-
грований розвиток у нових галузях, галузях на стадії 
зрілості, стагнації або спаду, роздроблених галузях і на 
міжнародному ринку.

Залежно від особливостей організації інтегра-
ційних процесів інтегрований розвиток може бути 
внутрішньоорганізаційним, міжорганізаційним і про-
ектно-програмним.

За формою інтеграції можна виокремити горизон-
тальний (груповий), симетрично-вертикальний, част-
ково-інтегрований та модулеризований інтегрований 
розвиток.
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найбільш стійкою формою інтегрованого розвитку 
нині є модулеризація – побудова інтегрованого комплексу 
вздовж технологічного ланцюжка, в який як основні 
модулі входять головна компанія, мега-постачальники, 
постачальники першого ешелону, постачальники дру-
гого ешелону, постачальники третього ешелону, ешелон 
післяпродажного обслуговування споживачів.

Модулеризований інтегрований розвиток за тех-
нологічним ланцюжком формує конкурентні переваги 
і стратегічну стійкість за рахунок скорочення кількості 
постачальників частин і компонентів безпосередньо 
головної складальної компанії, при цьому управління 
значною кількістю постачальників значно спрощу-
ється, а обсяг витрат на логістику зменшується, поява 
в мережі складальних підприємств-субпідрядників 
дає змогу скоротити відстані між виробниками частин 
і проміжними складальниками. Це дає можливість вико-
ристовувати передові методи організації вертикального 
виробництва, наприклад «just in time». створення про-
міжних модулів, наближених до місцевих ринків збуту, 
сприяє кращому розумінню особливостей цих ринків 
і полегшенню адаптації кінцевого виробу до них.

Модулеризований інтегрований розвиток дає змогу 
філіям певною мірою дистанціюватися від основної 
виробничої вертикалі. вона передбачає не тільки певну 
свободу філії в проектуванні того чи іншого модуля, 
а й можливість залучення багатьох субпідрядників на 
контрактній основі. навколо таких філій утворюється 
відносно стійка мережа контрактних або напівзалеж-
них постачальників частин. у результаті на різних 

«поверхах» основної технологічної вертикалі утво-
рюються місцеві виробничі мережі, що складаються 
зі скооперованих субпостачальників окремих частин 
і компонентів майбутнього кінцевого продукту. у такі 
центри виробничої кооперації входять як компанії, що 
належать цій інтегрованій бізнес-структурі, так і юри-
дично незалежні підприємства.

Висновки. Проведені дослідження доводять важ-
ливість використання різних підходів у процесі управ-
ління інтегрованим розвитком і одночасно обмеженість 
їх використання, якщо дотримуватися його впрова-
дження за одною ідентифікованою класифікаційною 
ознакою. сформовано класифікаційну архітектоніку 
інтегрованого розвитку підприємства за такими озна-
ками, як суб’єкт, форма, елементний склад інтеграції, 
терміни реалізації інтегрованого розвитку, виробнича 
та галузева орієнтація, конкурентні позиції компанії, 
особливості організації інтеграційного процесу, тип 
реагування зміни бізнес-середовища, темпи розвитку 
та масштаби кінцевих цілей. таким чином, ключовим 
фактором ефективного інтегрованого розвитку під-
приємства є формування комплексу бізнес-процесів, 
за якого забезпечується функціонування максимально 
розгорнутої інтегрованої моделі, характерної для знач-
ної кількості його видових характеристик. іншим важ-
ливим напрямом посилення гнучкості та підвищення 
ефективності і стійкості компанії в процесі інтегро-
ваного розвитку є його модулеризація та формування 
набору відповідних видових характеристик з ураху-
ванням специфіки функціонування підприємства.
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