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Метою статті є розвиток науково-теоретичних положень та розширення науково-понятійного базису економічної інтеграції у вигляді системної 
концепції у складі певних теоретичних положень, трактувань та визначень, які ляжуть в основу формування ефективної системи економічної 
інтеграції ринково конкурентних і глобально орієнтованих високотехнологічних підприємств. З’ясовано особливості економічної інтеграції 
високотехнологічних підприємств, які представлені в сучасних умовах крупними транснаціональними відтворювальними комплексами і є одним із 
найважливіших факторів формування нової моделі відкритої світової економіки у вигляді єдиного світового відтворювального циклу. Обґрунтовано 
на методологічному рівні, що в основі сучасної економічної інтеграції високотехнологічних підприємств в умовах формування відкритої економіки 
лежить властивість інтегративності. На цій основі представлено авторське визначення економічної інтеграції в умовах відкритої економіки як 
внутрішньо скоординованого інтегративного процесу, який передбачає об’єднану цільовою спрямованістю компромісну співучасть рівноправних 
і незалежних партнерів (при збереженні їх відмінностей) у виготовленні інтегративного продукту на основі підсистем партнерства, колектив-
ного виробництва і обміну діяльністю при єдності цілей, стратегії, колективних цінностей, багатьох нематеріальних активів і гармонізації 
економічних інтересів для досягнення певних економічних вигід учасників. Дано визначення інтегративного розвитку високотехнологічних систем 
як узгодженого процесу якісних, кількісних і структурних змін їх підсистем, спрямованого на підвищення рівня їх взаємодоповнюваності, консолідації, 
організованості та ресурсної компліментарності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є формування ефективної системи рин-
ково конкурентних і глобально орієнтованих національних високотехнологічних підприємств в умовах формування світового відтворювального 
циклу.
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УДК 334.76.6058(045)
Янчук М. Б. Научно-теоретический аспект интеграции  

высокотехнологических предприятий в условиях открытой  
экономики

Целью статьи является развитие научно-теоретических положений 
и расширение научно-понятийного базиса экономической интеграции, 
оформленных в виде системной концепции, включающей определен-
ные теоретические положения, трактовки и определения, которые 
лягут в основу формирования эффективной системы экономической 
интеграции рыночно конкурентных и глобально ориентированных на-
циональных высокотехнологичных предприятий. Выяснены особенно-
сти экономической интеграции высокотехнологичных предприятий, 
которая представлена в современных условиях крупными трансна-
циональными воспроизводственными комплексами и является одним 
из важнейших факторов формирования новой модели открытой ми-
ровой экономики в виде единого мирового воспроизводственного цик-
ла. Обосновано на научно-теоретическом уровне, что в основе эконо-
мической интеграции высокотехнологичных предприятий в условиях 
формирования открытой экономики лежит свойство интегратив-
ности. На этой основе представлены авторские определения эконо-
мической интеграции в условиях открытой экономики как внутренне 
скоординированного процесса, который предусматривает компро-
миссное участие равноправных и независимых участников, объединен-
ных целевой направленностью в изготовлении совместного продук-
та на основе подсистем партнерства, коллективного производства 
и обмена деятельностью при единстве целей, стратегии, коллектив-
ных ценностей и нематериальных активов, а также на основе гар-
монизации экономических интересов для достижения определенных 
экономических выгод участников. Дано определение интегративного 
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 of high-tech enterprises integration  
in an open economy

The purpose of this paper is the development of scientific and theoretical 
points and expansion of scientific and conceptual basis of economic integra-
tion, designed as a system concept that includes some theoretical principles, 
interpretations and definitions which will form the basis for the formation 
of an effective system of economic integration of competitive and globally 
oriented national high-tech enterprises. There is clarified the definition of 
economic integration of high-tech enterprises, which is represented in the 
present conditions by large multinational reproduction complexes and is one 
of the most important factors in the formation of a new model of an open 
economy in the form of a single world production cycle. It is ustified on scien-
tific and theoretical level, that the basis of economic integration of high-tech 
enterprises in the development of an open economy is a property of integrity. 
On this basis, the author’s definition of economic integration in an open econ-
omy is an internally coordinated process that involves participation of equal 
and independent members oriented in the manufacture of the product on 
the basis of a joint partnership subsystems, collective production and sharing 
activities provided there is a unity of purpose, strategies, collective and intan-
gible assets, as well as on the basis of harmonization of economic interests to 
achieve certain economic benefits for participants. There is given the defini-
tion of integrative development (high-tech systems) as an agreed process for 
qualitative, quantitative and structural changes in their subsystems aimed at 
improving their complementarity, consolidation, organization and resource 
complementarity. Prospects for further research in this direction is in the for-
mation of an effective system of market-oriented and globally competitive 
national high-tech enterprises in the creation of the global production cycle.
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Постановка проблеми. В умовах відкритої еконо-
міки швидкий розвиток новітніх форм економічної інте-
грації високотехнологічних підприємств викликає наукове 
усвідомлення необхідності подальшого обґрунтування та 
розвитку науково-методологічних, теоретичних положень 
та науково-понятійного базису економічної інтеграції, яке 
втілюється у розробці системної концепції певних способів 
розуміння, ідей, визначень, трактувань новітніх тенденцій 
економічної інтеграції, як явища і процесу, зокрема у висо-
котехнологічній сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відміти-
мо, що теорія інтеграції ще далека до свого завершення, 
і дослідженню багатогранних процесів економічної інте-
грації присвячено велику кількість праць зарубіжних і ві-
тчизняних вчених, а саме: інституційний аналіз стратегій 
інтеграції представлений у роботах І. Ансоффа, Д. Норта, 
М. Портера, Д. Росса, А. Дж. Стрикленда, А. Томпсона, 
Д. Хея, Ф. Шерера, у тому числі в перехідних економіках 
(розробки М. Аокі, Х. Кіма); аналіз принципів інтеграції, 
в тому числі, аналіз трансакційних витрат (праці Р. Коуза, 
К. Ерроу) і пріоритетів розвитку та реструктуризації кор-
порацій (дослідження Р. Акоффа, Г. Баккера, П. Гохана,  
Д. Депамфилиса, Ф. Зайзеля, Ф. Крюгера). Теоретичні поло-
ження, методичні підходи та практичні аспекти щодо фор-
мування і функціонування інтегративних корпоративних 
структур, зокрема у високотехнологічній промисловості, 
кластерно-мережевих об’єднань, корпоративної інтеграції 
та корпоративного управління інтегративною взаємоді-
єю з високотехнологічними підприємствами розроблені 
у працях таких українських вчених та їх російських колег:  
О. Амоші, П. Буряка, О. Гаврилюка, В. Гейця, Н. Голо-
ванової, В. Дементьєва, І. Сильницького, С. Соколенка,  
Ю. Голляка, Д. Ківи, М. Колісника, М. Кизима,  
Д. Лук’яненка, В. Македона, Н. Меркулова, А. Пилипенка, 
В. Трофімова, О. Пушкаря, Л. Федулової, М. Чумаченко,  
О. Чорної та інших. При цьому залишаються мало дослі-
дженими науково-теоретичні  засади побудови глобально 
орієнтованої системи економічної інтеграції національних 
високотехнологічних підприємств, формат якої дозволяв 
би їм легко вбудовуватися у світовий відтворювальний 

цикл, приймаючи одночасну участь у декількох високотех-
нологічних комерційних проектах.

Постановка завдання. У межах даної статті обґрун-
туємо системну концепцію формування ефективної систе-
ми економічної інтеграції ринково конкурентних і глобаль-
но орієнтованих високотехнологічних підприємств в умо-
вах відкритої економіки у вигляді розвинених та уточнених 
науково-теоретичних положень, визначень та ідей щодо їх 
ефективної інтегративної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. В основі становлення 
відкритої економіки лежить механізм глобалізації, ядро 
якого складають саме масштабні та глибинні інтеграційні 
процеси, що базуються на історично сформованих і по-
всюдно поширених об'єктивних процесах розподілу і коо-
перації праці, розвитку економічного співробітництва. До-
слідження багаторівневого характеру економічної інтегра-
ції дозволило виділити головні його детермінанти – ієрар-
хічність економічних систем та різний ступінь залучення 
в інтеграційні процеси економічного простору (глобально-
го, національного, регіонального, мікрорівня), що визиває 
якісні зміни на різних рівнях світового господарства: на 
рівні національного господарства, регіонів, між корпораці-
ями та окремими підприємствами, які не входять до складу 
корпоративних підприємницьких формувань. Крім того, 
проведені дослідження економічної інтеграції як струк-
турованого процесу дозволяють констатувати наявність 
трьох сформованих відповідно взаємопов’язаних сучасних 
парадигм економічної інтеграції: інтеграцію на наднаціо-
нальному рівні, інституціональну (регіональну) інтеграцію 
(на міждержавному та міжрегіональному рівні); мікроінте-
грацію (міжфірмову) [1].  

Враховуючи, що особливістю сучасного етапу еко-
номічного і технологічного розвитку є те, що основні ево-
люційні процеси у світі обумовлені, головним чином, роз-
витком наукомістких технологій, приділимо наукову увагу 
саме процесам економічної інтеграції високотехнологічних 
підприємств, яка представлена в сучасних умовах крупни-
ми транснаціональними відтворювальними комплексами 
і є одним із найважливіших факторів формування нової 
моделі відкритої світової економіки у вигляді єдиного 

развития (высокотехнологичных систем) как согласованного процес-
са качественных, количественных и структурных изменений их подси-
стем, направленного на повышение уровня их взаимодополняемости, 
консолидации, организованности и ресурсной комплиментарности. 
Перспективой дальнейших исследований в данном направлении явля-
ется непосредственно формирование эффективной системы рыноч-
но конкурентных и глобально ориентированных национальных высо-
котехнологичных предприятий в условиях формирования мирового 
воспроизводственного цикла.
Ключевые слова: экономическая интеграция, свойство интегратив-
ности, интегративное развитие, высокотехнологичные предприя-
тия
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світового відтворювального циклу, для якого характерні 
розгалужена мережа гнучких партнерських зв’язків і вза-
ємодоповнюваних багаторівневих коопераційних техноло-
гічних ланцюжків, за допомогою яких забезпечується за-
вершеність високотехнологічного виробництва [2; 3], при 
одночасному збереженні відмінностей між рівноправними 
і незалежними партнерами і різноманітності ресурсів, які 
використовується при єдності цілей, стратегії, колектив-
них цінностей і багатьох нематеріальних активів. При цьо-
му виявлено, що рух більше половини світового валового 
продукту ланцюжком доданої вартості і його реалізація 
відбуваються не у структурі ринкових, а у структурі інте-
гративних зв'язків, що підтверджує формування у сучасно-
му глобальному світі нового етапу мережевої економічної 
інтеграції у вигляді простору товарних і технологічних 
ланцюгів різного масштабу [4].

Необхідно відмітити, що зміна сучасної парадиг-
ми світового економічного розвитку відбувається під 
впливом інформаційних технологій і масових он-лайн-
контактів, в результаті чого з’являються нові гнучкі орга-
нізаційні моделі, які адекватно реагують на інтенсифіка-
цію та ускладнення конкурентного середовища, та форму-
ється набагато гнучка (ніж модель ієрархії) гібридна мо-
дель організації виробництва й управління – кластерно-
мережева  [5; 6].

В рамках мережевої парадигми, яка протистоїть 
конкурентно-індивідуалістичній парадигмі, трансформу-
ється організаційний код економічних систем на всіх рів-
нях соціально-економічних взаємодій і має місце поєднан-
ня в одній господарській ланці вертикальних зв'язків по 
технологічному ланцюжку і горизонтальних зв'язків – за 
видами діяльності [4; 5; 6]. В даному контексті змін нами 
визначено концептуальну основу формування ефективної 
системи економічної інтеграції у високотехнологічному 
виробництві, в яку закладено дві принципові складові, що 
органічно доповнюють одна одну:

1) відхід від бюрократичних систем і перехід до 
гнучких відкритих бізнес-систем, заснованих на 
поглибленні спеціалізації і системі контрактації 
учасників виробництва високотехнологічної про-
дукції у вигляді системи довготривалих коопера-
ційних та інформаційних зв’язків; 

2) системне і цілеспрямоване державне регулювання, 
спрямоване на підтримку високотехнологічного 
виробництва за рахунок захисних заходів держа-
ви, пошуку оптимального співвідношення дер-
жавного і комерційного замовлення. 

Класично економічна інтеграція, з одного боку, пе-
редбачає процес руху частин та елементів до об’єднання 
в єдине ціле, а з іншого – передбачає закінченість проце-
су формуванням результату у вигляді холічної структури/
продукту. Нові тенденції економічної інтеграції підпри-
ємств пов’язані з такою властивістю економічної системи 
як інтегративність функціонування, яка спирається на 
дещо інші акценти і являє собою об'єднану цільовою спря-
мованістю компромісну співучасть різних частин, елемен-
тів у створенні інтегративного продукту [7]. Це пов’язано, 
на наш погляд, з мережевою парадигмою розвитку світової 
економічної системи і формуванням нового типу зв'язків 
та гармонізації інтересів суб’єктів економічних відносин – 

кластерно-мережевих, які вважаються більш інтегративни-
ми, ніж модель ринку. 

З методологічної точки зору, дуже важливо розумі-
ти, що інтегративність у сучасному світовому відтво-
рювальному циклі пов’язана не із закінченістю процесів 
об'єднання, з недосягненням і розкриттям цілісності та 
єдності елементів і частин системи, а із забезпеченням ко-
ординованості дій і пошуком першочергових об’єднуючих 
засад для суб’єктів інтеграції при виготовленні інтегратив-
ного продукту. Це положення дозволяє нам визначити ін-
тегративність як внутрішньо скоординований розвиток 
відкритих економічних систем, що виражається в підсис-
темах партнерства, колективного виробництва і обміну ді-
яльністю, а також в ефективному об'єднанні глобально орі-
єнтованих розрізнених структур і процесів (виробничих 
компаній, технологій, ринків, територій) у структуровану 
динамічну систему інтегративної взаємодії. У цих умовах 
в інституціональній структурі світової економіки особливе 
значення набувають мережеві форми організації діяльнос-
ті, які найбільш відповідають сучасним тенденціям еконо-
мічної інтеграції.

Отже, системна концепція, яка визначає зміст по-
ставленого вище наукового завдання, представлена нами 
у вигляді висунутих таких положень, ідей і понять про 
те, що:

1) для економік низького рівня економічна інтеграція 
в напрямку від мікро- до макрорівня є продуктом 
засвоєння глобальних інтеграційних процесів, при 
цьому її ефективність задається і регулюється на 
основі системного і цілеспрямованого державного 
регулювання національних інститутів інтегра-
тивних відносин (тут – правила і механізми, що 
забезпечують їх виконання). 

Спираючись на історичну формулу Вашингтонського 
консенсусу [8] в частині виникнення і розвитку глобаліза-
ційних процесів (рис. 1), згідно з якою в розвинених еко-
номіках («ядрі») глобалізація витікає із внутрішніх про-
цесів формування їх макроекономіки за рахунок адекватної 
інтеграції фінансового і продуктивного капіталів як авто-
номних структур національної економіки, при цьому ви-
сокоефективний продуктивний капітал забезпечує стійку 
відтворюваність співвідношення фінансового капіталу і до-
ходу, а для країн більш низького рівня розвитку («шлейф») 
структурні трансформації в напрямку від мікро- до макро- 
є продуктом засвоєння глобалізації, а ефективність про-
дуктивного капіталу задається і регулюється за допомогою 
фінансово-грошових важелів підтримки стійкого курсу 
національних валют і антиінфляційними заходами. Відпо-
відно, мірилом ефективності внутрішньої економіки стає її 
конкурентоспроможність на світових ринках. Утворюєть-
ся своєрідна «комета», ядро і шлейф якої нероздільні, але 
різні за своїм складом. 

Та спираючись на положення геоекономіки про те, 
що ядром глобалізації є економічна інтеграція [9], нами 
було сформульовано науково-теоретичне положення щодо 
обґрунтування необхідності державного регулювання ін-
тегративних процесів, яке представлене для наочності 
у  табл. 1.

2) друге сформульоване положення – в основі сучас-
ної економічної інтеграції мікрорівня в умовах 
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Таблиця 1

науково-теоретичний аспект необхідності державного регулювання інтегративних процесів

Згідно з історичною формулою Вашингтонського консенсусу 
в частині виникнення глобалізації

Власне науково-теоретичне положення щодо 
необхідності державного регулювання інтегративних 

процесів

в розвинених економіках («ядрі») глобалізація витікає із внутріш-
ніх процесів формування їх макроекономіки, а для країн більш 
низького рівня розвитку («шлейф») структурні трансформації  
в напрямку від мікро- до макро- є продуктом засвоєння глоба-
лізації, а ефективність продуктивного капіталу задається і регу-
люється за допомогою фінансово-грошових важелів підтримки 
стійкого курсу національних валют і антиінфляційними заходами. 
відповідно, мірилом ефективності внутрішньої економіки стає її 
конкурентоспроможність на світових ринках. Утворюється своє-
рідна «комета», ядро і шлейф якої нероздільні, але різні за своїм 
складом

для економік більш високого рівня інтеграційні процеси 
витікають із внутрішніх процесів формування їх макроеко-
номічного рівня, а для економік більш низького рівня, що 
перебувають у сфері впливу глобальних лідерів, інтегратив-
ні трансформації в напрямку від мікро- до макрорівня  
є продуктом засвоєння глобальних інтегративних процесів, 
при цьому їх ефективність задається і регулюється за допо-
могою державного регулювання національного інституціо-
нального рівня інтегративних відносин. При цьому мірилом 
ефективності внутрішніх інтегративних процесів стає конку-
рентоспроможна участь глобально орієнтованої національ-
ної економіки у світовому відтворювальному циклі

формування відкритої економіки лежить власти-
вість інтегративності, яка передбачає не закінче-
ність процесу об’єднання і не досягнення кінцевої 
цілісності і єдності елементів і диференційованих 
частин системи, не її автономність, а  забезпечен-
ня координованості дій учасників відтворюваль-
ного процесу на основі пошуку першочергових 
об'єднуючих підстав та їх компромісне прагнення 
до об'єднання при виготовленні узгодженого про-
дукту. 

В даному контексті на основі цих підстав сформулю-
ємо авторське визначення економічної інтеграції в умовах 
відкритої економіки, яке представлено у порівнянні з  кла-
сичним, загальнофілософським визначенням інтеграції 
[10] в табл. 2.

3) як третю складову концепції введено визначення 
інтегративного розвитку високотехнологічних 
систем як узгодженого процесу якісних, кількіс-
них і структурних змін їх підсистем, спрямова-
ного на підвищення рівня їх взаємодоповнюва-
ності, консолідації, організованості та ресурсної 
компліментарності при єдності цілей і гармо-
нізації економічних інтересів (націленість не на 
одержання прибутку як такого, а на досягнення 
певних економічних вигід для її учасників, ско-
рочення витрат для поліпшення умов господарю-
вання).

Висновки. На основі попередньо здійсненого пара-
дигмального зрізу багаторівневого характеру протікання 
сучасних інтеграційних процесів [1], який показав струк-
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Рис. 1. Виникнення і розвиток глобалізації в контексті макроекономічної політики Вашингтонського консенсусу  
(авторський погляд)
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В результаті проведеного дослідження нами сформу-
льовано системну концепцію, яка і визначила принципові 
науково-теоретичні засади створення ефективної системи 
економічної інтеграції високотехнологічних підприємств 
в  умовах відкритої економіки.
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турований розвиток економічної інтеграції за рахунок 
ієрархічності економічних систем, і різного ступеня за-
лучення економічного простору (глобального, національ-
ного, регіонального, мікрорівня) в економічну інтеграцію, 
констатовано наявність трьох взаємозв’язаних сучасних 
парадигм економічної інтеграції: інтеграція на наднаціо-
нальному рівні, інституціональна (регіональна) інтеграція 
(на міждержавному та міжрегіональному рівні); мікроін-
теграція (міжфірмова). Відтак, економічна інтеграція, як 
структурований процес, визиває якісні зміни на різних 
рівнях світового господарства: на рівні національного 
господарства, регіонів, між корпораціями та окремими 
підприємствами, що не входять до складу корпоративних 
підприємницьких формувань. В основі становлення від-
критої економіки у  вигляді світового відтворювального 
циклу лежить механізм глобалізації, ядро якої складають 
саме масштабні та глибинні інтеграційні процеси, які  ба-
зуються на історично сформованих і повсюдно пошире-
них об’єктивних процесах розподілу і кооперації праці, 
розвитку економічного співробітництва в рамках мере-
жевої парадигми.

Нові тенденції економічної інтеграції підприємств 
пов’язані з такою властивістю економічної системи як ін-
тегративність функціонування, яка саме і лежить в осно-
ві побудови розгалуженої мережі гнучких партнерських 
зв’язків і взаємодоповнюваних багаторівневих кооперацій-
них технологічних ланцюжків (а не замкнені вертикальні 
технологічні цикли), за допомогою яких забезпечується за-
вершеність високотехнологічного виробництва, при одно-
часному збереженні відмінностей між рівноправними і не-
залежними партнерами і різноманітності ресурсів, які ви-
користовується при єдності цілей, стратегії, колективних 
цінностей і багатьох нематеріальних активів, що й складає 
головну особливість сучасного високотехнологічного ви-
робництва. На наш погляд, науковою детермінантою даних 
процесів є те, що конкуренція відбувається між системами 
створення цінностей, а не окремими підприємствами, тому 
для кожного з них стають принципово важливими гнучкі 
організаційні форми, в яких вирішується рівень спеціалі-
зації і подальша інтеграція внутрішніх і зовнішніх вироб-
ничих процесів.

Таблиця 2

Визначення економічної інтеграції в умовах відкритої економіки

Загальнофілософський контекст визначення інтеграції 
(економічна енциклопедія)

Визначення економічної інтеграції в умовах відкритої 
економіки (авторське визначення)

інтеграція означає стан об'єднання окремих диференційо-
ваних частин і функцій системи в єдине ціле, а також процес, 
який веде до такого стану об'єднання. відтак, поняття інтегра-
ції означає, з одного боку, процес, динаміку, а з іншого – ре-
зультат, статику. інтеграція трактується як «... процес або дія, 
яка має своїм результатом цілісність, закінченість процесів 
об'єднання, досягнення і розкриття цілісності та єдності еле-
ментів і частин системи, при цьому зменшується їх відносна 
самостійність стосовно один одного і в основі взаємодії ле-
жить істотно необхідний зв'язок»

економічна інтеграція в умовах формування світового відтво-
рювального циклу – це внутрішньо скоординований інтегра-
тивний процес, який передбачає об’єднану цільовою спрямо-
ваністю компромісну співучасть рівноправних і незалежних 
партнерів (при збереженні їх відмінностей) у виготовленні 
інтегративного продукту на основі підсистем партнерства, ко-
лективного виробництва і обміну діяльністю при єдності цілей, 
стратегії, колективних цінностей, багатьох нематеріальних 
активів і гармонізації економічних інтересів для досягнення 
певних економічних вигід учасників
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