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Методологія дослідження. Дослідження виконано з використанням методів: теоретич-

ного узагальнення – при дослідженні існуючих методичних підходів до розробки стратегії 

управління підприємством; аналізу й синтезу – при виокремленні ключових параметрів ди-

версифікаційно-інтеграційного розвитку; декомпозиції та структурно-логічного аналізу – для 

виділення етапів процесу формування комплексної стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства. 

Результати. Визначено та охарактеризовано етапи процесу формування комплексної 

стратегії управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємства на основі де-

терміновано- результативної технології. Окреслено результати, які повинні бути отримані від 

реалізації заходів на кожному із етапів. Обґрунтовано необхідність виділення окремої скла-

дової етапу процесу формування комплексної стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства – «оцінювання впливу стейкхолдерів на розвиток 

підприємства», що дозволить отримати максимальний рівень синергетичного ефекту від  да-

ного типу розвитку.  Показано, що такий підхід сприятиме оптимальній побудові стратегіч-

ної піраміди ефективного розроблення синергетичного стратегічного набору управління ди-

версифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства в умовах неотех-

нологічного відтворення. 

Новизна. Запропоновано процес формування комплексної стратегії управління дивер-

сифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства, який  враховує нео-

технологічні умови відтворення і який розроблений на основі загально-наукового підходу до 

побудови детерміновано-результативної технології. 

Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для машинобудів-

них підприємств при виборі комплексної стратегії управління їх розвитком в сучасних умо-

вах неотехнологічного відтворення. Завдяки формуванню синергетичного стратегічного на-

бору на основі стратегічної піраміди для підприємств відкривається можливість обрати  пра-

вильний напрямок розвитку та забезпечити більш високу  ефективність нарощування свого 

потенціалу за рахунок оптимально-результативної взаємодії бізнес- одиниць. 

Ключові слова: процес формування стратегії, комплексна стратегія управління розвит-

ком, диверсифікаційно-інтеграційний розвиток, стейкхолдери, стратегічна піраміда, синерге-

тичний стратегічний набір, детермінанти розвитку, технологія побудови стратегії. 

 

Постановка проблеми. Ефективне 

функціонування сучасних підприємств в 

умовах динамічних і непередбачуваних змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

(які сприяють виникненню умов неотехно-

логічного відтворення) залежить від опера-

тивно вибраного напрямку стратегічного 

розвитку і оптимально-результативних шля-

хів його реалізації згідно заданого вектору. 

Інструментом ефективної реалізації обрано-

го напрямку розвитку підприємства є опти- 
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мально-результативно сформована комплек-

сна стратегія розвитку, яка являє собою ра-

ціональну сукупність стратегій всіх рівнів 

управління підприємством, що складає його 

певний стратегічний набір. Результативність 

стратегічного  набору  залежить від точності  

виконання етапів процесу його формування 

залежно від специфіки підприємств. Уза-

гальнивши різні методи і підходи до форму-

вання стратегії розвитку підприємства   

сформовано процес розроблення і реалізації 

стратегії розвитку підприємства в сучасних 

умовах неотехнологічного відтворення. 

При формуванні комплексної стратегії 

управління диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком машинобудівного підприємства 

значну увагу потрібно приділити аналізу 

підприємств, діяльність яких може бути ці-

кавою за певними параметрами для дослід-

жуваних машинобудівних підприємств і роз-

глядатися ними як засіб розширення конк-

ретної складової власного потенціалу з ме-

тою оптимізації діяльності та структури для 

забезпечення максимального досягнення 

синергійного ефекту взаємодії відповідних 

бізнес одиниць. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Процес формування стратегії розвит-

ку підприємства широко описаний в науко-

вій літературі. Дане питання досліджували 

як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: Ба-

ланович А. М. [1], Гудзь О. І. [3], Єпіфанова 

М. Ю. [4], Крочак М. С. [8], Меркулов М. М. 

[9], Муляр Т. С. [10], Олійник Л. В. [11],  

Сотник І. М. [15], Козик В. В. [18]. 

Узагальненні результати досліджень 

свідчать, що в загальному процес форму-

вання стратегії складається із трьох основ-

них етапів: стратегічний аналіз; стратегіч-

ний вибір; реалізація стратегії. Різними нау-

ковцями просто ці етапи уточнювалися і  

розширювалися з метою ефективнішого  

формування за ними стратегій розвитку під-

приємств: конкретної галузі, сфери діяль-

ності, розмірів, форми власності тощо у   

певний момент часу. Окремо розглядалися 

особливості формування диверсифікаційних 

[5, 6, 16] та інтеграційних стратегій [12], як 

основних видів загальної стратегії корпора-

тивного рівня управління. Поряд із цим, 

проводилися дослідження, які стосуються 

формування стратегій диверсифікованих [7] 

та інтегрованих підприємств [13, 14]. Окре-

мо розглядалися особливості стратегій уп-

равління [2]. Крім цього, підхід до форму-

вання стратегії змінювався залежно від 

пріоритетності певних елементів цього про-

цесу (умов, передумов, чинників впливу то-

що) і особливостей функціонування підпри-

ємства. 

Вище перелічені питання ґрунтовно 

досліджені і окремо всесторонньо описані у 

наукових працях, однак, відсутнє висвітлен-

ня питання розробки стратегії управління 

диверсифікаційно-інтеграційним розвитком 

машинобудівного підприємства. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є розробка науково-методичного під-

ходу до формування комплексної стратегії 

управління диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком машинобудівного підприємства 

враховуючи неотехнологічні умови відтво-

рення. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. У зв’язку з наявністю значної кіль-

кості підходів, моделей і пропозицій щодо 

формування стратегії підприємства, кожен із 

яких має свою цінність і практичне застосу-

вання, пропонуємо побудувати процес фор-

мування комплексної стратегії управління 

диверсифікаційно-інтеграційним розвитком 

машинобудівного підприємства на основі 

детерміновано-результативної технології 

зображеної на рис.1. 

Результат, який отримується може бу-

ти як позитивним, так і негативним, що від-

повідно вимагає при управлінні диверсифі-

каційно-інтеграційним розвитком машино-

будівних підприємств формуючи і реалізо-

вуючи комплексну стратегію опиратися на 

розроблені песимістичний, оптимістичний і 

реалістичний сценарії розвитку. Детерміно-

вано-результативна технологія побудови  

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком маши-

нобудівного підприємства подана на рис. 2.  

Перший етап процесу формування 

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємства являє собою класичний підготовчий 

етап стратегічного управління, зміст якого 

полягає у стратегічному аналізі чинників 

впливу на диверсифікаційно-інтеграційний 

розвиток підприємства. 
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Стратегічний аналіз може бути періо-

дичним з метою покращення позиції маши-

нобудівного підприємства на ринку або точ-

ковим, наприклад, необхідним при виході на 

нові ринки збуту. 

Детермінанти Технологія Результативність

Вимоги до технології:

- високий ступінь поділу 

процесу на стадії;

- системна повнота 

(цілісність);

- регулярність процесу і 

однозначність його фаз;

- передбачає певну 

сукупність дій, які 

виконуються в часі 

Види детермінант за 
класифікаційною ознакою: 

- керованість (керовані); 
(некеровані);

- середовище функціонування 
(внутрішні; зовнішні); 

- характер впливу (стимулюючі; 
дестимулюючі);

- джерело виникнення 
(економічні; соціальні; політичні; 

екологічні; технічні)  

Характеристики поняття: 
- міра досягнутих результатів 
(цілей) за визначений термін;

- кількість досягнутих 
результатів (цілей) за 

визначений термін

Сфери виникнення 

результатів: економічна; 

соціальна; політична; 

технічна; екологічна) 

Детермінованість 

екзогенного економічного 

середовища

Детермінованість 

ендогенного економічного 

середовища

Рис. 1. Наукова основа детерміновано-результативної технології побудови стратегїї 

 як   економічного процесу 

 

Аналіз зовнішнього середовища до-

цільно здійснювати у розрізі двох складових 

макро- і мікросередовища, що дозволить 

врахувати довгостроковий характер впливу 

їх чинників, оскільки, чинники макросере-

довища можуть виникати в один час, а 

вплив результатів їх реалізації – відчуватися 

в пізніші терміни (прийняття законів, підпи-

сання угод щодо співпраці між країнами, 

залучення іноземних інвесторів до розвитку 

регіону тощо). 

Аналіз зовнішнього макросередовища 

зазвичай здійснюють за допомогою PEST – 

аналізу, який достатньо успішно використо-

вується як зарубіжними, так і вітчизняними 

підприємствами. Однак, враховуючи неочі-

кувану появу певних подій, які здійснюють 

значний вплив на розвиток країн, регіонів, 

галузей і підприємств та несуть суттєві змі-

ни у їх функціонуванні, доцільно до прийня-

тих чотирьох складових  PEST – аналізу 

(стан економіки країни, політико-правові 

відносини, розвиток НТП, соціально-

культурний розвиток) додати ще одну скла-

дову «s» – ситуаційні чинники (форс мажор 

«situatioonal environment»), яка стосується 

появи несподівано раптових небезпек: при-

родних чи техногенних катаклізмів (напри-

клад, «синдром 14 серпня» (2003 рік – уда-

ром блискавки виведено із ладу Ніагарську 

ГЕС), військових дій (воєнні операції на те-

риторії певних країн), терористичних актів 

(США, 11 вересня 2001 року), соціальні ви-

бухи в суспільстві (covid-2019) тощо. 

Аналіз факторів мікросередовища до-

цільно проводити з використанням  моделі 

«галузевої структури», яка заснована на ото-

тожненні мікросередовища підприємства з 

галуззю або галузями в яких воно функціо-

нує. 

Аналіз внутрішнього середовища біз-

нес одиниць можна здійснити з використан-

ням різних методів економічного, балансо-

вого, кластерного аналізів, а також викорис-

товуючи особливості Збалансованої системи 

показників (в межах оцінювання діяльності 

за певними внутрішніми складовими, взає-

мозв’язку між показниками цих складових 

відповідно взаємозв’язків цілей, ефектив-

ність яких вони оцінюють), ланцюжка цін-

ностей Портера, системи McKensey тощо.  

Важливою умовою даного етапу є зі-

ставлення чинників зовнішнього і внутріш-

нього середовищ, що дозволить визначити 

конкурентні переваги бізнес одиниць відпо-

відно до наявних та потенційних  ключових  

факторів розвитку ринку. Найчастіше в та-

кому випадку застосовують SWOT – аналіз, 

який дозволяє систематизувати наявну ін-

формацію про чинники зовнішнього і внут-

рішнього середовищ, та на перетині відпо-

відних позицій сформувати можливі варіан-

ти розвитку подій за рахунок: використання 

можливостей зовнішнього середовища за-

пропонувати заходи підвищення внутріш-

нього потенціалу підприємства; викорис-
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тання власних сильних сторін зменшити 

вплив зовнішніх загроз шляхом їх уникнен-

ня або послаблення; вдало реалізованих   

сильних сторін підприємства і можливостей 

зовнішнього середовища покращити позиції 

підприємства на ринку. 

Аналіз зовнішніх
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Аналіз внутрішнього середовища діяльності бізнес диниць

чинників макросередовища

чинників мікросередовища

Визначення сильних, слабких сторін, можливостей і загроз середовища функціонування бізнес одиниць підприємства 

(проведення SWOT – аналізу)

Визначення конкурентних переваг бізнес одиниць підприємства з врахуванням ключових факторів розвитку регіону, 

галузі

Формування стратегічних цілей розвитку бізнес одиниць підприємства відповідно загальної мети існування 

підприємства
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Формування 

стратегічної піраміди 

диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку 

підприємства 

- формування концепції розвитку бізнес одиниць підприємства враховуючи особливості  

функціонування бізнес одиниць і підприємств з якими вони інтегруються;

- формування стратегічної піраміди (стратегічних альтернатив диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку відповідно альтернативних сценаріїв взаємодії бізнес одиниць 

підприємства із певними його стейкхолдерами;

- визначення альтернативних варіантів синергійного стратегічного набору 

підприємства 

Оцінювання впливу 

стейкхолдерів на розвиток 

підприємства

- класифікація підприємств;

- виділення критеріїв оцінювання;

- збирання даних;

- оцінювання рівня впливу та аналіз результатів;

- виявлення прогнозованих можливостей розвитку субєктів господарювання

Формування можливих сценаріїв взаємодії бізнес диниць підприємства із певними його стейкхолдерами

Вибір оптимально результативних сценаріїв взаємодії бізнес одиниць підприємства із певними його стейкхолдерами
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Оцінювання варіантів синергійного стратегічного набору відповідно до існуючого й 
можливого потенціалу підприємства та його бізнес одиниць

Коригування та формування остаточного варіанту комплексної стратегії 
диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства на основі результатів 

попередніх досліджень 
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Розробка плану організаційно-технічних заходів виконання конкретних дій відповідними бізнес одиницями 

підприємства

Розподіл ресурсів відповідно до обраної структури і стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Аналіз ефективності і результативності реалізації стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Контроль за реалізацією стратегії диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства

Управління змінами й коригування цілей

Оцінка можливості інтеграції підприємства із певними його стейкхолдерами

Визначення цілей диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства (побудова дерева цілей)

Вибір ефективного синергійного стратегічного набору диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку підприємства 

Рис. 2. Детерміновано - результативна технологія побудови  комплексної стратегії управлін-

ня диверсифікаційно-інтеграційним розвитком машинобудівного підприємства 

 
Умовні позначення:                    Обмежуючі умови  

                                                      Зворотній зв'язок   
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Однак, за даними матриці не зрозумі-

ло, які заходи реалізовувати першочергово, 

чи їх варто реалізувати усі одночасно, а як-

що послідовно, то залежно від чого. Крім 

цього, для вибору певного стратегічного на-

прямку розвитку підприємства недостатньо 

проаналізувати вплив на нього всіх факторів 

середовища, необхідно визначити і врахува-

ти рівень впливу найважливіших із них у 

певний момент часу, що дозволило б окрес-

лити перспективи розвитку підприємства 

(стабільності, скорочення, зростання, стабі-

лізації) залежно від рівня вагомості певних 

чинників зовнішнього середовища для його 

діяльності та наявних у підприємства на цей 

момент ресурсів. 

У такому випадку, для аналізування 

даних про чинники впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовищ на диверсифіка-

ційно-інтеграційний розвиток підприємства 

необхідно використати удосконалену мат-

рицю SWOT – аналізу[19]. В якій фактори 

зовнішнього і внутрішнього середовищ про-

понується подавати у порядку їх зростання 

чи спадання, відповідно, значення інте-

грального показника важливості чинників. 

Комплексний аналіз середовищ функ-

ціонування бізнес одиниць підприємства і 

співставлення отриманих результатів між 

собою для прийняття ефективних рішень 

щодо вибору конкретної стратегії подаль-

шого розвитку можна здійснити також за 

допомогою Збалансованої системи показни-

ків або матриць портфельного аналізу. 

Відповідно до отриманих даних про 

наявні конкурентні переваги бізнес одиниць 

і перспектив ринку на якому вони знахо-

диться можна зробити висновок про доціль-

ність функціонування цих бізнес одиниць та 

сформувати цілі їх подальшого розвитку.  

Часто в зовнішньому середовищі фор-

муються сприятливі умови ефективного   

розвитку підприємства, однак, для цього у 

нього може бути недостатньо потенціалу і 

можливих резервів його оптимального на-

рощення. 

Тому, важливим питанням, яке вини-

кає після визначення цілей є пошук опти-

мальних шляхів їх досягнення, за рахунок: 

наявного потенціалу і можливих резервів 

його нарощення власними бізнес одиниця-

ми; об’єднання зусиль власних бізнес оди-

ниць із привабливими, за певними парамет-

рами, на цей час підприємствами; зміни не-

перспективної внутрішньої бізнес одиниці 

привабливими сторонніми підприємствами 

чи їх бізнес одиницями.  

Диверсифікованій компанії, яка немає 

достатньо коштів для формування повного 

спектру власних послуг, варіант інтеграції із 

привабливими господарськими структурами 

буде ефективно- результативним, оскільки, 

протягом певного періоду, необхідного для 

нарощення власного потенціалу, вона мати-

ме можливість, за рахунок використання 

відсутніх, але необхідних для зацікавлення 

значної кількості споживачів товарів і пос-

луг сторонніх компаній,  ознайомитися із 

потребами, мотивами, характером спожива-

чів, рівнем конкуренції на ринку, особливо-

стями діяльності можливих партнерів, репу-

тацією компаній, які надають необхідні пос-

луги тощо.  

Відповідно другим етапом процесу 

формування комплексної стратегії управ-

ління диверсифікаційно-інтеграційним роз-

витком машинобудівних підприємств є мо-

делювання диверсифікаційно-інтеграційного 

розвитку підприємства, результатом реалі-

зації якого є розроблення раціональних сце-

наріїв взаємодії бізнес одиниць підприєм-

ства із привабливими господарськими   

структурами інших підприємств та форму-

вання альтернативних стратегій розвитку 

всіх бізнес одиниць спрямованих на забез-

печення ефективної реалізації комплексної 

стратегії, яка базується на раціональній вза-

ємодії цих бізнес одиниць з метою досяг-

нення певного синергійного ефекту.  

Важливим моментом при визначені 

привабливих для інтеграції суб’єктів госпо-

дарювання є оцінювання рівня їх можливого 

впливу на розвиток досліджуваного підпри-

ємства. 

Спочатку варто визначити сукупний 

вплив на досліджуване підприємство під-

приємств: певних галузей, сфер, напрямків 

діяльності; рівня їх зацікавленості у діяль-

ності підприємства; можливості впливу на 

розвиток підприємства тощо. Для цього, 

перш за все, необхідно класифікувати під-

приємства за певною ознакою, пізніше обра-

ти метод оцінювання, здійснити збір даних 

необхідних для проведення розрахунків, 
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оцінити вплив за виділеними показниками 

та проаналізувати отримані результати.  

Як приклад для визначення впливу пе-

вної групи підприємств на досліджуване 

підприємство, можна використати модель 

запропоновану у роботі [17], яка являє со-

бою матрицю, де на осі х відкладаються  

якісні параметри, а по осі у – кількісні, за 

чотирма складовими: економічна складова; 

соціальна складова; техніко-технологічна 

складова; складова зовнішня привабливість. 

По кожній із запропонованих складових не-

обхідно сформувати певний перелік оціню-

вальних показників.  При чому, показники 

необхідно формувати таким чином, щоб бу-

ла можливість порівнювати отримані зна-

чення показників для певної групи підпри-

ємств як в межах певної складової, так і за 

допомогою інтегрального значення цих по-

казників кожної складової.  

По осях матриці можна відкладати за-

гальні значення для групи підприємств ви-

ділених за певною класифікаційною озна-

кою або окремо для підприємств різних 

груп, які з точки зору досліджуваного під-

приємства з певних причин будуть корис-

ними для його стратегічного розвитку.  

Визначення точок дотику на осях мат-

риці для окремих груп підприємств дозво-

лить відобразити картину в якому напрямку 

і розмірі впливають одні підприємства на 

розвиток і результативність досліджуваного 

підприємства, що сприятиме детальнішому 

визначенню отриманих можливих ефектів 

від їх взаємодії та особливостей подальшої 

їх співпраці. 

 Дальше для обраної групи підпри-

ємств чи окремо сукупності привабливих 

підприємств необхідно здійснити оцінку ін-

теграційних можливостей досліджуваного 

підприємства з іншими господарськими 

структурами ринку. Така оцінка дозволить 

визначити необхідність, міру (в якій кіль-

кості), тривалість взаємодії досліджуваного 

машинобудівного підприємства чи його біз-

нес одиниць із привабливими суб’єктами 

господарювання на ринку чи їх структурни-

ми одиницями. 

Провівши оцінку інтеграційних мож-

ливостей досліджуваного підприємства із 

потенційними партнерами (стейкхолдерами) 

визначеними за результатами загального 

аналізу впливу різних груп підприємств на 

його діяльність, отримаємо найкращий варі-

ант можливої поведінки (часткова, повна 

інтеграція, самостійне функціонування) цьо-

го підприємства в стратегічній перспективі, 

відповідно до дійсних умов середовищ його 

функціонування в напрямку ефективного 

досягнення генеральної мети існування 

компанії. 

Результат цього етапу подається у ви-

гляді комплексу цілей диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку машинобудівного 

підприємства згідно ієрархії управління, які 

формуються враховуючи величину синер-

гійного ефекту, отриману від взаємодії його 

бізнес одиниць.  

Наступний етап присвячений виборові 

шляхів ефективного досягнення поставле-

них цілей через розробку комплексної стра-

тегії диверсифікаційно-інтеграційного роз-

витку машинобудівного підприємства. Ком-

плексна стратегія диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку машинобудівного 

підприємства складається із синергійного 

стратегічного набору вибудованого за допо-

могою стратегічної піраміди, підкріпленого 

синергійним ефектом від взаємопроникності 

результатів діяльності одних бізнес одиниць 

в інші на кожному рівні ієрархії управління 

та набором управлінських інновацій спря-

мованих на максимальне досягнення ефекту, 

який забезпечить оптимально-результа-

тивний диверсифікаційно-інтеграційний  

розвиток машинобудівного підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення.  

Заключним етапом процесу формуван-

ня комплексної стратегії управління дивер-

сифікаційно-інтеграційним розвитком під-

приємства є забезпечення ефективної реалі-

зації синергійного стратегічного набору, 

тобто формування належних передумов і 

умов його ефективного втілення та резуль-

тативного виконання. 

Даний етап включає заходи, які перед-

бачають формування плану конкретних дій, 

включаючи завдання і терміни їх виконання, 

визначення відповідальних осіб, отримання 

очікуваного результату за даними оціню-

вання реалізації певних стратегічних захо-

дів, планів та програм, розмір і джерела фі-

нансування, способи проміжного контролю і 

зворотного зв’язку, формування системи 
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оперативного управління виробничою ді-

яльністю на кожному рівні управління під-

приємством тощо.  

Виконання встановлених заходів і ви-

значених дій на кожному етапі запропоно-

ваного процесу повинно коригуватися зале-

жно від зміни чинників зовнішнього і внут-

рішнього середовищ функціонування під-

приємства на момент часу конкретної їх ре-

алізації.    

Увесь процес формування комплексної 

стратегії управління диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком машинобудівного 

підприємства повинен бути підкріплений 

елементами функцій управління: вдалими 

мотиваційними системами; вчасними захо-

дами контролювання і регулювання; чіт-

кими організаційними діями і вдало розроб-

леними планами на всіх управлінських рів-

нях.  

Обмежуючими умовами у даному ви-

падку можуть бути мотиви інтеграції 

стейкхолдерів, стратегії розвитку регіону, 

національні стратегії розвитку тощо. 

Висновки. Науково-методичний під-

хід до формування (розробки і реалізації) 

комплексної стратегії управління диверси-

фікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємства, який на відміну від існуючих базу-

ється на побудові детерміновано- результа-

тивної технології, що дозволяє ефективно 

вибудувати стратегічну піраміду забезпе-

чення вибору оптимально-результативного 

синергетичного стратегічного набору необ-

хідного для максимальної реалізації постав-

лених цілей та циклічності процесу дивер-

сифікаційно-інтеграційного розвитку маши-

нобудівного підприємства в умовах неотех-

нологічного відтворення. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИОННО-

ИНТЕГРАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Х. Я. Залуцкая, к. э. н., доцент, НУ «Львовская политехника» 

 

Методология исследования. Исследование выполнено с использованием методов: 

теоретического обобщения – при исследовании существующих методических подходов к 

разработке стратегии управления предприятием; анализа и синтеза – при выделении ключе-

вых параметров диверсификационно-интеграционного развития; декомпозиции и структур-

но-логического анализа – для выделения этапов процесса формирования комплексной стра-

тегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприятия. 

Результаты. Определены и охарактеризованы этапы процесса формирования ком-

плексной стратегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприя-

тия на основе детерминированно-результативной технологии. Очерчены результаты, которые 

должны быть получены от реализации мероприятий на каждом из этапов. Обоснована необ-

ходимость выделения отдельной составляющей этапа процесса формирования комплексной 

стратегии управления диверсификационно-интеграционным развитием предприятия – 

«оценки влияния стейкхолдеров на развитие предприятия», что позволит получить макси-

мальный уровень синергетического эффекта от данного типа развития. Показано, что такой 

подход будет способствовать оптимальному построению стратегической пирамиды эффек-

тивной разработки синергетического стратегического набора управления диверсификацион-

но-интеграционным развитием машиностроительного предприятия в условиях неотехноло-

гического воспроизведения. 

Новизна. Предложен процесс формирования комплексной стратегии управления ди-

версификационно-интеграционным развитием машиностроительного предприятия, который 

учитывает неотехнологические условия воспроизводства, который разработан на основе 

научного подхода к построению детерминированно-результативной технологии. 

Практическая значимость. Результаты исследования будут полезными для машино-

строительных предприятий при выборе комплексной стратегии управления их развитием в 

современных условиях неотехнологического воспроизводства. Благодаря формированию си-

нергетического стратегического набора на основе стратегической пирамиды для предприя-

тий открывается возможность выбора правильного направления развития и обеспечения бо-

лее высокой эффективности наращивания своего потенциала за счет оптимально-

результативного взаимодействия бизнес-единиц. 

Ключевые слова: процесс формирования стратегии, комплексная стратегия управления 

развитием, диверсификационно-интеграционное развитие, стейкхолдеры, стратегическая пи-

рамида, синергетический стратегический набор, детерминанты развития, технология постро-

ения стратегии. 

 

COMPREHENSIVE MANAGEMENT STRATEGY FOR DIVERSIFICATION-AND-

INTEGRATION DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES: ECONOMIC 

DETERMINANTS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION 

 

Kh. Ya. Zalutska, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Lviv Polytechnic National University 

  

Methods. The study is carried out using the following methods: theoretical generalization – in 

the study of existing methodological approaches to the development of an enterprise management 

strategy; analysis and synthesis – when highlighting the key parameters of diversification and inte-

gration development; decomposition and structural and logical analysis - to highlight the stages of 

the process of forming an integrated strategy for managing the diversification and integration de-

velopment of an enterprise. 
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Results. The stages of the process of forming a comprehensive strategy for managing the di-

versification and integration development of an enterprise on the basis of deterministic and effective 

technology are determined and characterized. The results to be obtained from the implementation of 

activities at each of the stages are outlined. The necessity of highlighting a separate component of 

the stage of the process of forming a comprehensive strategy for managing the diversification and 

integration development of an enterprise – «assessing the influence of stakeholders on the develop-

ment of the enterprise», which will allow obtaining the maximum level of synergetic effect from 

this type of development. It is shown that such an approach will contribute to the optimal construc-

tion of a strategic pyramid for the effective development of a synergetic strategic set of manage-

ment of diversification and integration development of a machine-building enterprise in the context 

of neotechnological reproduction. 

Novelty. There is proposed the process of forming a comprehensive strategy for managing the 

diversification and integration development of a machine-building enterprise, which takes into ac-

count the neotechnological conditions of reproduction, which is developed on the basis of a scien-

tific approach to the construction of a deterministic-effective technology. 

Practical value. The research results will be useful for machine-building enterprises when 

choosing a comprehensive strategy for managing their development in modern conditions of neo-

technological reproduction. Thanks to the formation of a synergistic strategic toolset based on the 

strategic pyramid, enterprises have the opportunity to choose the right direction of development and 

ensure higher efficiency in building their potential through the optimal and effective interaction of 

business units. 

Keywords: strategy formation process, integrated development management strategy, diversi-

fication and integration development, stakeholders, strategic pyramid, synergistic strategic toolset, 

development determinants, strategy construction technology. 
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