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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ
СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНОЇ
СТРУКТУРИ
В. Я. Нусінов, д.е.н., професор, Д. В. Колєсніков, аспірант,
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: систематизації та узагальнення – при визначенні та ідентифікації стадій
життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури; діалектичного методу –
при розробці критеріїв ідентифікації стадій життєвого циклу; матричного
методу – при комплексному дослідженні стадій життєвих циклів вертикальноінтегрованої структури та галузі.
Результати. Обґрунтовано необхідність удосконалення методичних
підходів до ідентифікації стадій життєвого циклу вертикально-інтегрованої
структури з урахуванням специфіки її функціонування, впливу розвитку галузі
та можливості моделювання змін при переході з однієї стадії життєвого циклу в
іншу. Запропоновано виділяти такі стадії життєвого циклу вертикальноінтегрованої структури: утворення, становлення, розвиток, прискорений
розвиток, спад. Розроблено критерії ідентифікації цих стадій: на стадії
утворення – введення в експлуатацію виробничі потужності, достатніх для
безперебійного виробництва кінцевої продукції; на стадії становлення –
забезпечення обсягу виробництва і реалізації кінцевої продукції на рівні, що не
перевищує 50% проектної потужності; на стадії прискореного розвитку –
нарощування обсягів виробництва і реалізації кінцевої продукції та рівня її
рентабельності з прискоренням; на стадії розвитку – підтримання індексу
розвитку вертикально-інтегрованої структури більше одиниці впродовж трьох
років та наявність часу до настання сировинного спаду; на стадії спаду –
наявність сировинного і економічного спаду. Встановлено, що дані стадії не
мають певної послідовності у часі, а можуть змінювати одна іншу під впливом
процесів вертикальної інтеграції.
Запропоновано проводити ідентифікацію життєвого циклу вертикальноінтегрованої структури матричним способом з урахуванням розвитку галузі, у
якій вона функціонує.

Новизна. Удосконалено методичні підходи до ідентифікації стадій
життєвого циклу вертикально-інтегрованої структури, що ґрунтуються на
застосуванні критеріальної оцінки та матриці взаємозв’язку життєвих циклів
вертикально-інтегрованої структури і галузі, у якій вона функціонує.
Практична значущість. Отримані результати та пропозиції дозволяють
створити методичну базу для практичного вирішення проблеми ідентифікації
життєвого циклу вертикально-інтегрованих структур.
Ключові слова: вертикально-інтегрована структура, життєвий цикл,
розвиток, спад.
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