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// Економіка розвитку. – 2017. – № 4 (84). – С. 67–74.
Поширеність інтеграційних об'єднань підприємств привертає увагу до питань забезпечення їхнього
ефективного функціонування та випереджального розвитку, у тому числі за рахунок поліпшення параметрів
інтеграційної взаємодії. З огляду на це, основу дослідження становить гіпотеза про необхідність у зосередженні уваги на стратегічних аспектах перебігу корпоративних інтеграційних процесів та про потребу в орієнтуванні таких процесів на забезпечення кумулятивного зростання характеристик інтегрованої цілісності.
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Розвинуто науково-теоретичні засади та методичні положення щодо формування та імплементації
інтеграційної стратегії корпоративного розвитку, заснованої на комбінації здобутків теорії динамічних можливостей та концепції зростальної віддачі. У межах реалізації поставленої мети запропоновано розширити
розуміння інтеграційної стратегії щодо загальноприйнятого підходу, коли таку стратегію формують через
сукупність стратегічних рішень, які визначають глибину та різновид взаємодії акціонерного товариства з іншими товариствами та головними стейкхолдерами. Таке розширення дозволило автору визначити зони перетину інтеграційної стратегії з іншими операційними стратегіями корпоративного підприємства. Виділення
в межах кожної з операційних стратегій інтеграційної складової дозволило обґрунтувати комплекс інтеграційних стратегій корпоративного підприємства.
Процес розроблення інтеграційної стратегії наведено з урахуванням положень концепції зростальної віддачі. У цьому випадку інтеграційні перетворення подано у вигляді акселераторів зростання, якими є динамічні
можливості корпоративного підприємства та суб'єктів ринку. Головною ідеєю тут є використання акселераторів
зростання корпоративного підприємства з одночасним пошуком інших акселераторів, які можуть бути отримані
шляхом установлення інтеграційної взаємодії. Безпосередньо інтеграційну стратегію подано через систему бізнесправил прийняття рішень у зонах перетину впливів інтеграційної та решти операційних стратегій. Задля цього
обґрунтовано референтний перелік стратегічних рішень щодо перебігу корпоративного інтеграційного процесу.
Визначено форми їхньої реалізації, залежно від організаційно-правової форми об'єднання підприємств.
Ключові слова: акціонерне товариство, корпоративний розвиток, інтеграційна стратегія, корпоративне інтеграційне об'єднання, концепція зростальної віддачі, бізнес-правила інтеграційної взаємодії.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
КОРПОРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

Гуцалюк А. Н.
Рост количества интеграционных объединений предприятий привлекает внимание к вопросам обеспечения их эффективного функционирования и опережающего развития, в том числе за счет улучшения параметров интеграционного взаимодействия. С учетом этого, в основу исследования положена гипотеза
о необходимости усиления внимания к стратегическим аспектам протекания корпоративных интеграционных процессов и о необходимости ориентации таких процессов на обеспечение кумулятивного роста характеристик интегрированной целостности.
Получили развитие научно-теоретические основы и методические положения формирования и имплементации интеграционной стратегии корпоративного развития, основанной на комбинации достижений теории динамических возможностей и концепции возрастающей отдачи. В рамках реализации поставленной цели
предложено расширить понимание интеграционной стратегии в отношении общепринятого подхода, когда
такая стратегия формируется через совокупность стратегических решений, определяющих глубину и разновидность взаимодействия акционерного общества с другими предприятиями и стейкхолдерами. Такое расширение позволило автору определить зоны пересечения интеграционной стратегии с остальными операционными стратегиями корпоративного предприятия. Идентификация в рамках каждой из операционных стратегий интеграционной составляющей позволила обосновать комплекс интеграционных стратегий корпоративного предприятия.
Процесс разработки интеграционной стратегии представлен с учетом положений концепции возрастающей отдачи. В данном случае интеграционные преобразования представлены в виде акселераторов роста,
в качестве которых выступают динамические возможности корпоративного предприятия и субъектов рынка.
Главной идеей здесь является использование акселераторов роста корпоративного предприятия с одновременным поиском других акселераторов, которые могут быть получены путем установления интеграционного взаимодействия. Непосредственно интеграционная стратегия представлена через систему бизнесправил принятия решений в зонах пересечения воздействий интеграционной стратегии и остальных операционных стратегий. Для этого обоснован референтный перечень стратегических решений, обеспечивающих протекание корпоративного интеграционного процесса. Определены формы реализации таких решений
в зависимости от организационно-правовой формы объединения предприятий.
Ключевые слова: акционерное общество, корпоративное развитие, интеграционная стратегия,
корпоративное интеграционное объединение, концепция возрастающей отдачи, правила интеграционного
взаимодействия.
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THE DYNAMIC GROUNDS FOR CORPORATE
DEVELOPMENT INTEGRATION STRATEGY

A. Gutsalyuk
The tendency towards a growing number of enterprise integration associations has drawn the attention to the
issues of providing their effective functioning and advanced development which can be achieved, among other factors,
through improvement of interaction parameters. In view of this, the research has been based on the hypothesis about
the necessity for special attention to the strategic aspects of corporate integration processes and orientation of such
processes to ensuring the cumulative growth of the integrated wholeness characteristics.
The research has further developed the scientific and theoretical bases and methodical recommendations
concerning the formation and implementation of the corporate development integration strategy based on the combined
achievements of the theory of dynamic capabilities and the concept of increasing returns. In this context , it has been
proposed to broaden the understanding of integration strategy as to the generally accepted approach which identifies
this strategy through a set of strategic decisions that determine the depth and type of interaction of a joint-stock company
with other companies and main stakeholders. This expansion has made it possible for the author to define the zones of
intersection of the integration strategy and the rest of corporate operational strategies. Through identification of the integration
component within each of the company operating strategies, a complex of integration strategies of a corporate enterprise
has been substantiated.
The process of integration strategy development has been presented with taking into account the concept of
increasing returns. In this case, the integration transformations are presented as accelerators of growth, these being the
dynamic capabilities of a corporate enterprise and the market players. The main idea here is the use of the accelerators
of the corporate enterprise growth with the simultaneous search for other accelerators that can be obtained through
the establishment of integration interaction. The integration strategy is presented as a system of business decisionmaking rules in the zones of intersection of the influence of integration strategy and other operational strategies. For this
purpose, a reference list of strategic decisions providing the implementation of the corporate integration process has
been substantiated. The forms of implementation of such strategic decisions have been defined depending on the
organizational and legal types of the enterprise association.
Keywords: joint-stock company, corporate development, integration strategy, corporate integration association,
the concept of increasing returns, business rules of integration interaction.
Інтеграційні перетворення суб'єктів корпоративного сектора світової та національної економіки посідають вагоме місце в дослідженнях сучасних учених.
Це є об'єктивною реакцією на доволі значне поширення
суб'єктів господарювання утворених або шляхом розподілу корпоративних прав або установлення різного
коопераційних угод. Функціонування корпоративних
інтеграційних об'єднань (КІО) відбувається у складних
умовах непередбачуваності змін зовнішнього оточення,
ускладнення параметрів конкурентного позиціонування, обмеженості коштів на фінансування програм розвитку тощо. Зрозуміло, що КІО орієнтуються на розширення переліку підходів та інструментів подолання зазначених проблем за для забезпечення їхнього стійкого
економічного зростання. Одним із можливих шляхів
накопичення достатнього потенціалу протидії факторамзагрозам, підвищення ринкової влади та здобуття технологічних переваг над конкурентами є залучення КІО
до інтеграційної взаємодії з іншими підприємствами
чи їхніми об'єднаннями.
Актуальність розгляду питань реалізації корпоративного інтеграційного процесу міститься в межах значного поширення відповідних угод (світовий обсяг угод
щодо злиття та поглинання у 2016 році становив
3.9 трлн дол. США [1]) та необхідності в розробленні

методології якомога більшого використання стратегічних
переваг від провадження інтеграції. Наприклад, за розрахунками компанії Делойт на підривну інноваційну діяльність у сфері злиття та поглинання (M&A) компанії витратили у 2016 році 291 блн дол. США проти 72 блн дол.США
у 2012 році [2, с. 4]). Для українських корпоративних
підприємств удосконалення подібної методології стратегічного управління інтеграційними процесами також
є вельми актуальною, адже обсяг угод M&A в Україні
у 2016 році виріс на 20 % до 605,3 млн євро (хоча загальна кількість таких угод і скоротилася) [3].
Говорячи про доречність розвитку методології
стратегічної інтеграції слід звернути увагу на значний
пласт наукових доробок у цій сфері. Питання відображення перебігу інтеграційного процесу та висвітлення
першопричин провадження інтеграційних перетворень
розглядали такі провідні вітчизняні та зарубіжні учені,
як М. Ребсток [4] (застосував технологію онтологічного
інжинірингу для опису феномену інтеграції), А. Я. Бутирків [5] (увів поняття вертикальних обмежень та запропонував підхід до визначення ефективності інтеграційного процесу), Т. Є. Міллер [6] (висвітлив феномен технологічної інтеграції та дослідив переваги
її реалізації), О. Ю. Мічурина [7] (розвинула методологію розвитку інтегрованих об'єднань підприємств),
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С. Фінкельштейн [8] (розробив технологію інтеграції компонентів бізнес-моделей окремих підприємств до єдиної архітектурної цілісності), С. В. Куніцин [9] (визначив
особливості перебігу процесу формування інтегрованого об'єднання підприємств) тощо.
Разом із тим автор уважає за необхідне підсилити
розгляд саме стратегічних аспектів корпоративної інтеграції, адже в межах зазначеного наукового доробку [4 – 9]
є певні непогодженості щодо усвідомлення сутності
інтеграційної стратегії корпоративного підприємства.
Крім того, здебільшого означені дослідники не приділяли уваги питанням перерозподілу корпоративного
контролю в результаті інтеграційних перетворень. Слід
звернути увагу, що такі автори, як, наприклад, К. Г. Сердюков [10], навпаки, інтеграцію визначали як результат
трансформації структури прав власності, та відповідно,
і стратегію розвитку акціонерного товариства розглядали в контексті подібної трансформації.
Ця праця [10] перетинається із цілим рядом досліджень щодо розгляду інтеграційної стратегії в контексті реалізації корпоративним підприємством угод щодо
злиття та поглинання. Такий процес доволі докладно
висвітлили такі автори, як, наприклад, А. А. Бєгаєва [11]
(навела перелік проблем та загроз, які супроводжують
процеси злиттів та поглинань) чи П. А. Гохан [12] (розглянув інтеграційні процеси в контексті методів корпоративної реструктуризації). Співвіднесення інтеграції
лише зі злиттями та поглинаннями певною мірою обмежує розуміння інтеграційної стратегії лише пошуком
відповідного партнера. Відповідно, цілком доречним
завданням постає вироблення більш уніфікованого підходу до розуміння змісту інтеграційної стратегії корпоративного підприємства.
Дійсно, інтеграція – більш широке поняття, яке не завжди реалізується шляхом передання прав власності
чи обміну пакетами корпоративних прав. У цьому контексті вельми цінними автор уважає пропозиції Ю. Б. Іванова та А. А. Пилипенко [13] щодо розгляду феномену
інтеграції через визначення системи інтеграційних
обмежень різного ступеня глибини та обов'язковості
для застосування. Така пропозиція [13] тісно перетинається із тлумаченням інтеграційної стратегії акціонерного товариства О. В. Підчосною [14] як сукупності
"стратегічних рішень, що встановлюють різновид та глибину взаємодії акціонерного товариства з різними стейкхолдерами". Разом із тим, це тлумачення доречно
приймати лише в щодо визначення глибини й різновиду взаємодії, передбачивши поширення і в напрямі
внутрішньої взаємодії учасників КІО (тобто в межах поєднання зовнішньої та внутрішньої інтеграції). У цьому
аспекті варто підтримати думку В. В. Мачнєвої [15],
яка робить наголос на наявності декількох інтеграційних стратегій підприємства, які мають перетинаються
з різними сферами його діяльності. Відповідно, і досягнення та оптимізація параметрів подібного перетину
й буде визначати зміст подальшого дослідження.
Метою статті є розвиток теоретичних засад і методичних положень щодо формування та імплементації

інтеграційної стратегії корпоративного розвитку. Орієнтація на корпоративний розвиток висуває вимогу щодо того,
що інтеграція має віддавати КІО додаткові переваги
у тій чи іншій сфері. З огляду на це, авторську гіпотезу
зведено до пропозиції розгляду стратегічної складової
корпоративного інтеграційного процесу в аспекті концепції зростальної віддачі, яка дозволяє подати корпоративний розвиток із точки зору методології системної
динаміки.
Концепцію зростальної віддачі доволі детально
розглянуто у працях, присвячених моделюванню розвитку економічних систем. У разі цього дослідження
за основу беруть тлумачення Д. Ю. Каталевським [16]
зростальної віддачі як ситуації, коли "приріст одного
з параметрів системи призводить до ще більшого пропорційного зростання інших параметрів" [16, с. 140].
Такі параметри, відібрані в межах стратегії розвитку
окремого підприємства, цей автор інтерпретує як "акселератори зростання" [16, с. 164–180]. Відповідно, і розробки зазначеного автора можна розширити ідентифікацією подібних акселераторів на рівні КІО. Водночас,
в основу такого розширення запропоновано покласти
елементи розробленої Д. Дж. Тісом [17] теорії динамічних компетентностей. Головною перевагою тут є використання акселераторів зростання з одночасним пошуком інших акселераторів, які можуть бути отримані шляхом установлення інтеграційної взаємодії (їх запропоновано інтерпретувати як "акселератори інтеграційного
зростання").
У контексті реалізації авторської гіпотези слід
зробити додаткові теоретичні припущення. По-перше,
за основу беруть прийнятий підхід до розподілу стратегій на корпоративну стратегію й операційні та функціональні стратегії. Здебільшого корпоративну стратегію
зведено до вибору одного з варіантів: зростання, стабілізація (захист, виживання) та скорочення [18, с. 114–199].
Відповідно, й інтеграційна стратегія в уявленнях Т. Фролової [18] можлива лише в разі прийняття стратегії
зростання на корпоративному рівні. У цьому випадку реалізовано стратегію інтеграційного зростання, яка передбачає встановлення контролю (м'якого або жорсткого)
над стейкхолдерами задля реалізації цілеспрямованих
впливів на їхню поведінку.
Такий підхід потребує розширення в напрямі поданої Є. А. Афонічкіною ідентифікації стратегії інтеграції як "сукупності правил, принципів, інструментів та механізмів, що застосовуються всіма елементами корпоративної системи для створення інтегрованих цінностей" [19, с. 16]. На розвиток зазначених раніше
пропозицій слід зазначити, що інтеграційна стратегія
має внутрішній та зовнішній вияв. Внутрішній вияв
буде полягати у створенні означених інтегрованих цінностей. Зовнішній – у встановленні параметрів інтеграційної взаємодії з іншими суб'єктами господарювання.
У межах реалізації авторської гіпотези авторської гіпотези слід наголосити на циклічному чергуванні зазначених складових інтеграційної стратегії, як це подано
на рис. 1.
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Рис. 1. Розкриття базової логіки використання концепції зростальної віддачі
під час реалізації інтеграційної стратегії акціонерного товариства
[The basic logic of using the concept
of increasing returns during the joint-stock company integration strategy implementation]
Подальший розвиток означеної на рис. 1 схеми
слід здійснити за такими напрямами. По-перше, до неї
слід додати визначені раніше акселератори інтеграційного зростання. У такому випадку в межах задекларованого на рис. 1 підходу можна запропонувати вибір
як головного завдання зовнішньої інтеграційної стратегії пошук, відбір та залучення нових акселераторів зростання (відповідно, й інтеграційну стратегію ідентифікують через набір правил, принципів та підходів до реалізації подібного залучення). Внутрішня інтеграційна
стратегія, своєю чергою, буде передбачати досягнення
компліментарності відібраних акселераторів зростання
КІО зі вже наявними. Буде реалізовано це послідовним
чергуванням поданих на рис. 1 циклів, а інтеграційний
процес буде трансформовано в інструмент зменшення
складності КІО як системи.
По-друге, орієнтуючись на концепцію зростальної
віддачі слід визначити місце інтеграційної стратегії
в системі стратегій та означити її зв'язок із корпоративною стратегією акціонерного товариства. Водночас,
корпоративну стратегію слід визначати як визначення
принципів, правил та способу взаємодії КІО з ринком.
Інакше буде не доречним виокремлення інтеграційної
стратегії як такої, що не є цілком правильним. На думку
автора, корпоративна стратегія визначає обрані підприємством чи КІО принципи та правила реалізації
наявних у нього можливостей. Далі таку стратегію деталізовано операційними стратегіями, у межах кожної
з яких і пропонують визначати інтеграційну складову.

За такого підходу, як видно з рис. 2, утворено комплекс
інтеграційних стратегій акціонерного товариства. Доведеність такого підходу певною мірою підтверджено
означеними раніше розробками В. В. Мачнєвої та Є. А. Ельконової [15] щодо утворення системи інтеграційних
стратегій.
Як можна побачити на рис. 1, корпоративну стратегію зведено до визначення складу акселераторів
зростання та вибору напрямів їхнього застосування.
До того ж означені на рис. 2 зони перетину операційних
і функціональних стратегій з інтеграційною стратегією
визначають безпосередньо напрями для залучення
акселераторів зростання. Своєю чергою, конкурентна
стратегія передбачає підтримку актуального переліку
таких акселераторів та створення кращої їхньої комбінації, порівняно з конкурентами. Саме за залучення до
складу такої комбінації нових акселераторів із належним їхнім убудовуванням у наявну структуру КІО, як це подано на рис. 1, і буде відповідати інтеграційна стратегія.
Отже, рис. 2 моделює логіку розроблення та реалізації інтеграційної стратегії КІО в аспекті означених
складових такої стратегії. Ці складові на рис. 2 задекларовано у вигляді комплексу інтеграційних стратегії,
які пропонують інтерпретувати через відповідну систему принципів та правил. Для розкриття логіки відбору
та визначення таких правил на рис. 3 показано розширену модель організації інтеграційного співробітництва
учасників КІО, розподіленого за процесами функціонування та розвитку.
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Рис. 2. Логіка формування комплексу інтеграційних стратегії корпоративного підприємства
[The logic of formation of the complex of corporate enterprise integration strategies]
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Рис. 3. Деталізація розкриття змісту інтеграційного процесу корпоративного підприємства
в термінах концепції зростальної віддачі
[The detailed description of the corporate enterprise
integration process content in the terms of the concept of increasing returns]
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Змістовно показана на рис. 3 схема є розширенням
означеного на рис. 1 динамічного погодження внутрішньої
та зовнішньої інтеграції. Виділені на ній цикли зворотних
зв'язків обґрунтовують сукупність правил вибору стратегічної поведінки корпоративного підприємства в зонах біфуркації. До того ж передбачено, що такі зони перетинаються з поданим на рис. 2 комплексом операційних і функціональних стратегій корпоративного підприємства. Також на ньому подано локальні цикли зростальної віддачі
для кожної з наведених на рис. 2 та в таблиці складових
інтеграційної стратегії. Відповідно до такого підходу, виникає можливість деталізувати перелік акселераторів
зростання та конкретизувати бізнес-правила, які визначають логіку інтеграційної стратегії. Авторський варіант
подібної конкретизації наведено в таблиці.
Так, як можна побачити, на рис. 3 виділено три кола відображення динаміки діяльності та розвитку КІО.
Ці кола відображено більш широкими лініями. Центральне внутрішнє коло відповідає поданому на рис. 1
колу внутрішнього погодження характеристик КІО. Тоб-

то воно передбачає отримання інтегрованого бачення
цінностей КІО. Друге, середнє, коло відповідає за провадження якісних трансформацій під час розвитку КІО
без залучення інтеграційної компоненти. Третє, зовнішнє,
коло моделює, по-перше, реалізацію кожної з означених на рис. 2 інтеграційних стратегій. По-друге, це коло
відображає причинно-наслідкові зв'язки між окремими
складовими інтеграційної стратегії та рештою стратегій КІО. До того ж окремі інтеграційні стратегії подано
на рис. 3 та в таблиці як елементи відповідної множини {S}. Одночасно наведено перелік охарактеризованих на початку статті акселераторів зростання. Їх задано
через множину {А}.
Слід зазначити також, що в межах визначених
на рис. 3 зон досягнення ефекту зростальної віддачі
можна сформувати сукупність правил та принципів
провадження інтеграційної діяльності корпоративним
підприємством. Перелік таких правил у їхньому взаємозв'язку з відповідними акселераторами інтеграційного
зростання також наведено в таблиці.
Таблиця

Ідентифікація складових інтеграційної стратегії та їхнє позиціонування
в системі стратегій корпоративного підприємства
[Identification of the integration strategy components and clarifying their connection
with corporate enterprise strategy]
Складова
інтеграційної стратегії
SЗТ – стратегія зовнішньої трансформації (поширення або скорочення КІО)
SКП – стратегія бізнесспівробітництва (інтегрованої конкурентної
поведінки)

Акселератор
інтеграційного
зростання на рис. 3
АЗП – залучення потенціалу зовнішніх агентів;
АІО – інституціонального
оновлення
АІО – інституціонального
оновлення;
АІН – інституціональної
компліментарності

SМЛ – стратегія марке- АРВ – розширення влади;
тингової та логістичної АСЕ – витягання сіткових
інтеграції
ефектів
АЕМ – економії від масSТВ – стратегія технікоштабу виробництва;
технологічної та виробАРП – розроблення проничої інтеграції
дукту
SОП – стратегія операційної консолідації та формування мереж взаємодії

АЕМ – економії від масштабу виробництва;
АСЕ – витягання ефектів
АДП – диференціації

SБП – стратегія консолідованого захисту (підтримки корпоративної
безпеки)

АСЕ – витягання сіткових
ефектів;
АНЗ – нівелювання загроз
та підтримки стійкості

SІН – стратегія інтеграційної активізації інноваційно-інвестиційної
діяльності та консолідації знань

АЕТ – компліментарності
інновацій та технології;
АЗЗ – захисту інноваційного знання та збільшення обсягів інформації

Правила, принципи та підходи до вироблення
стратегічних орієнтирів чи стратегічних дій

Характеристика
інтеграційної стратегії КІО

Правила відбору суб'єкта для спрямування інтеграційного процесу (вибір поміж портфельними
та стратегічними інвестиціями, погодження цілей у межах диференціації та диверсифікації)
Вибір політики конкурентного позиціонування.
Вибір базової конкурентної стратегії та встановлення правил співвіднесення конкурентних стратегій учасників КІО один з одним
Правила формування переліку контрагентів.
Визначення логіки формування партнерської
мережі. Обґрунтування принципів логістичної
співпраці
Привила визначення якості продукту (від мінімальної до лідируючої). Вибір критеріїв інтегральної оптимізації розміру консолідованих витрат
Визначення сили, глибини та аспектів інтеграції. Визначення підходу до формалізації
угод (контракти, неформальні угоди, релятивістські контракти). Визначення постачальників (один чи декілька)
Правила консолідації ресурсу безпеки, логіка
визначення припустимого рівня втрати стійкості
роботи в аспекті ієрархічних рівнів КІО, правила
визначення незмінного ядра компетентностей
Правила захисту та обміну інноваційним знанням. Логіка доступу до інформаційних мереж
учасників інтегрованого об'єднання. Логіка
участі у спільному фінансуванні інноваційних
чи інвестиційних проектів. Правила для спільного інформаційного простору

Інтеграційна стратегія у класичному вигляді як зміна
складу учасників КІО чи розподілу корпоративних прав
Визначення логіки взаємодії
з конкурентами щодо спільного ринкового позиціювання
та розроблення продукту
Логіка формування корпоративних логістичних та маркетингово-збутових мереж
Обраний підхід щодо залучення техніки або співпраці
з носіями компетентностей
Визначення логіки співвіднесення операційної та інтеграційної стратегії в аспекті
виконуваних операцій КІО
Визначення принципів підтримки стійкості роботи через формування консолідованого ресурсу безпеки
Логіка провадження інновацій чи здійснення інвестицій
у співпраці з іншими суб'єктами ринку чи через провадження злиттів та поглинань
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Таким чином, у статті подано теоретичні засади та методичні положення щодо формування та імплементації інтеграційної стратегії корпоративного розвитку. В основу формування такої стратегії покладено комбінування набутків
теорії динамічних можливостей та концепції зростальної
віддачі. Інтеграційні перетворення наведено у вигляді акселераторів зростання, якими є динамічні можливості корпоративного підприємства та суб'єктів ринку. Безпосередньо
інтеграційну стратегію подано через систему бізнес-правил
прийняття рішень у зонах перетину впливів інтеграційної
та решти операційних і функціональних стратегій. Разом
із тим потребує подальшого доопрацювання визначення
перебігу кожної з виділених складових інтеграційної стратегії корпоративного підприємства, що й буде становити
основу подальших розробок автора.
____________
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