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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Процес українських реформ показав, що для їхнього 
успіху необхідні перетворення на всіх рівнях управління економікою: макро, 
мезо і мікро. На кожному з них відхід від колишніх організаційних форм і 
методів дій повинен обґрунтовувати трансформації. В іншому випадку 
порушується прямий і зворотній зв'язок між усіма рівнями, замість зростання 
ефективності виробництва неминуче буде знижуватися економічний потенціал. 
Спостерігається тенденція до спрощення організаційно-господарської 
структури економіки за рахунок фактичного руйнування її середньої ланки. 
Приводами до таких дій є, зокрема, збільшення числа господарюючих суб'єктів 
і боротьба з монополізмом. Реальні результати макроекономічних заходів, що 
вживаються в українській економіці, виявляють істотне відхилення від 
заявлених цілей розвитку. Про це свідчать глибина спаду виробництва, 
масштаби неплатежів, реальна віддача від диверсифікації в більшості видів 
економічної діяльності. 

Достатній внесок у формування достовірних уявлень про реагування 
виробництва на економічну політику держави вносять великі господарюючі 
суб'єкти, які виступають обумовленими центрами корпоративного, 
міжкорпоративного і фінансового планування, адресатами сигналів світового 
ринку через малі і середні підприємства для серійного випуску 
конкурентоспроможної продукції в сучасній ринковій економіці.  

Проблеми створення і функціонування інтеграційний бізнес-структур (ІБС) 
в сучасних вітчизняних умовах практично не здобули систематичного 
освітлення в науковій літературі. Водночас, розгляданню питань взаємодії та 
інтеграції підприємств промислового і фінансового сектору економіки 
присвячена велика кількість досліджень українських фахівців: Амоши О., 
Бельтюкова Є., Булєєва І., Буркинського Б., Бутенка А., Войнаренка М., 
Дубницького В., Ісаченка Д., Каламан О., Кизима М., Кіндзерського Ю., 
Лисюка В., Перерви П., Перстока Т., Петровича Й., Симоненка В., Філиппової 
С., Чухрай Н., Якубовського М., а також закордонних дослідників: Ансоффа І., 
Гохана П., Дементьєва В., Карліка А., Клейнера Г., Львова Д., Мазура І., 
Мільнера Б., Мітцберга Г., Морозової В., Пітерса Т., Портера М., Стрікленда 
А., Тітова В., Томпсона А., Уотермена Р., Шапіро В. Нажаль, рекомендації 
останніх неможливо використати в українських умовах, оскільки ті засновані на 
реаліях розвинутих країн. 

Внаслідок цього, відсутня належна економіко-правова база, яка могла бути 
використана у процесі підвищення стійкості економіки. ІБС, здобуваючи з 
другої половини 1990-х рр. статус промислово-фінансових груп, – лише 
частина реальних інтеграційних процесів до появи досконалого законодавчого 
забезпечення у державі. У цих процесах, що охоплюють промислову, фінансову 
і торгову сфери національної економіки, розкриваються нові аспекти, які 
підштовхують українські підприємства до формування бізнес-груп (БГ). В 
першу чергу, це – можливість поліпшення поточного стану об’єднаних 
підприємств за рахунок: відновлення зв’язків всередині виробничо-
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технологічних і науково-виробничих комплексів; підвищення платіжної 
дисципліни між партнерами по інтеграції; економії на утримання 
спеціалізованих підрозділів. До факторів стратегічного характеру, що 
обумовлюють інтеграційні тенденції у вітчизняній економіці, належить: 
складність самостійного виходу окремих суб’єктів господарювання на зовнішні 
ринки; можливість проведення в складних виробництвах узгодженої науково-
технологічної інвестиційної політики; полегшення швидкого освоєння 
виробництва комплексного обладнання; зниження ризику, пов'язаного з 
інвестуванням, розробкою, виробництвом і маркетингом інноваційної 
продукції; розширення можливостей маневрування ресурсами, фінансування 
тривалих дослідницьких проектів; прискорення досягнення стратегічного 
партнерства з іноземними компаніями. Перерахованими обставинами 
визначається зацікавленість проведення у межах національної економіки 
заходів з розвитку міжкорпоративних структур. Ці обставини обумовлюють 
актуальність теми і практичну значущість дисертації, яка присвячена 
дослідженню проблеми формування і реалізації стратегії економічного 
розвитку інтеграційних бізнес-структур (ІБС) у сучасних вітчизняних 
економіко-правових умовах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до планів науково-дослідницьких робіт Одеського 
національного політехнічного університету у межах держбюджетних тем: 
«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 
0114U005503, 2014-2018 рр.), в якій здобувач обґрунтував та запропонував 
рекомендації щодо створення регіональних ІБС з участю виноробних 
підприємств в процесі реалізації інноваційної моделі розвитку національної 
економіки; «Новітні моделі та інструментарій передпланової оцінки 
інноваційно-інвестиційних проектів» (номер державної реєстрації 
0114U005506, 2014-2018 рр.), в якій здобувач розкрив сутність поновлення 
розширення можливостей маневрування ресурсами, фінансування 
довготермінових виробничих і дослідницьких циклів у межах функціонування 
ІБС; «Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управлінні інноваційно-
інвестиційним розвитком підприємств стратегічного значення для національної 
економіки і безпеки держави» (номер державної реєстрації 0119U002005, 2019 
р.), у якій здобувач виконав узагальнення з інформаційного забезпечення 
заходів конкурентної розвідки; госпдоговірної теми «Методичне забезпечення 
проектування бізнес-груп у виноробній галузі» (№1754-81, 2016р.), в якій 
здобувач обґрунтував формування методичних принципів і практичних 
рекомендацій з розробки організаційно-економічного забезпечення загального 
проектування бізнес-груп у виноробній галузі. Дисертант приймав участь в 
НДР як співвиконавець (довідка № 3163/05-02 від 23.12.2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове 
обґрунтування теоретичних положень та розробка методичних підходів та 
рекомендацій щодо формування і реалізації стратегії економічного розвитку 
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виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур як сегмента 
національної економіки. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність вирішення завдань: 
– дослідити нормативно-правову базу та вітчизняний законодавчий досвід 

зі створення і функціонування інтегрованих бізнес-структур як реального 
сегмента національної економіки, обґрунтувати пропозиції щодо 
цілеспрямованого перспективного розвитку корпоративного сектору;  

– розробити концептуальний підхід до економічного розвитку виноробства 
на основі формування інтеграційних бізнес-структур, узагальнити результати 
діагностики реформування виноробної галузі щодо перспектив сталого 
розвитку національної економіки; 

– уточнити категоріальний апарат дослідження процесу інтеграції 
виноробних виробництв в національній економіці; 

– розробити аналітичне забезпечення організаційного проектування 
інтегрованих бізнес-структур виноробної промисловості; 

– запропонувати науково-методичний підхід до становлення і 
функціонування сучасних бізнес-груп у виноробній галузі, формування і 
реалізації стратегії їх економічного розвитку у межах підвищення стійкості 
національної економіки; 

– обґрунтувати теоретико-методичне забезпечення організаційного 
проектування створення/реформування бізнес-груп з виноробства; 

– розробити організаційно-економічний механізм впровадження 
інструментів фінансового планування для інтегрованих бізнес-груп з 
виноробства.  

Об’єктом дослідження виступає процес розроблення і реалізації стратегії 
економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних 
бізнес-структур. 

Предметом дослідження є концептуальні основи, теоретико-методологічні 
положення, підходи та конструктивні рішення щодо розроблення і реалізації 
стратегії економічного розвитку виноробства на основі формування 
інтеграційних бізнес-структур як сегмента національної економіки. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали 
теоретичні положення сучасної економічної науки, наукові напрацювання 
вітчизняних та закордонних наукових шкіл, які присвячені проблемам 
інтеграційних процесів у бізнес-середовищі, структурним трансформаціям та 
функціонуванню національних господарських комплексів, як складних 
виробничо-фінансових систем, стратегічного розвитку. Для досягнення 
поставленої мети використанні загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження: діалектичний  при дослідженні теоретичних основ 
загальновизнаної парадигми сталого економічного росту і стратегії розвитку; 
абстрактно-логічного аналізу, індукції та дедукції  для виявлення логічних 
взаємодій між елементами інтеграційних бізнес-структур та формування 
аналітичного забезпечення їх організаційного проектування; діагностики, 
кількісно-якісного аналізу та SWOT-аналізу  для економічної характеристики 
та оцінювання стану потенціалу виноробного виробництва, розробки стратегії 
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економічного розвитку, методичного забезпечення функціонування бізнес-груп; 
системний підхід  для обґрунтування методологічного підґрунтя і пропозицій 
щодо структурування інституційного середовища процесів інтеграції 
підприємницьких структур; програмно-цільовий підхід – при формуванні 
концептуального підходу щодо державної політики реформування виноробної 
галузі; історичного, трендового і порівняльного аналізу для з’ясування 
тенденцій розвитку виноробної галузі та законодавчої бази їх стратегічного 
розвитку; організаційного проектування  для створення/реструктуризації 
бізнес-груп і для конструювання та впровадження управлінських технологій; 
анкетного опитування і експертних оцінок  для визначення значущості 
факторів ефективності виробництва; синтезу  для узагальнення вітчизняної 
практики і світового досвіду фінансового планування; процесно-орієнтовний 
підхід  для розробки системи фінансового планування виноробного 
виробництва у складі бізнес-груп і організаційно-економічного механізму його 
впровадження; економіко-математичне моделювання – у процесі формування 
перспективної моделі бізнес-групи. Інформаційну базу дослідження склали: 
чинне законодавство та нормативні акти України, офіційні матеріали 
Державної служби статистики і Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України; матеріали наукових монографій та періодичних видань, праці 
вітчизняних та закордонних учених, результати власних спостережень і 
узагальнень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні 
теоретичних положень та організаційно-методичного підґрунтя стратегії 
економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних 
бізнес-структур в національній економіці. 

Найбільш вагомі наукові результати, що становлять наукову новизну: 
удосконалено: 
– категоріальний апарат дослідження інтеграційних процесів у 

промисловому виробництві в частині визначення понять «інтегрована бізнес-
структура», «організаційне проектування», «життєвий цикл організаційного 
проекту інтегрованої бізнес-структури», «організаційний проект бізнес-групи», 
«стратегічне фінансове планування», які, на відміну від існуючих трактувань, 
роблять акцент на процесах співпраці з фінансовими установами та на участі в 
технологічних ланцюгах виготовлення новітньої продукції; 

– економічне підґрунтя нормативно-правової бази створення і 
функціонування бізнес-груп в частині обґрунтування лідируючої ролі 
комерційного банку у її складі та різноманіття форм організації бізнес-групи, 
правового забезпечення функціонування стратегічних власників, аналізу 
закордонного досвіду, що, у порівнянні з іншими підходами, надає: можливість 
пошуку найбільш ефективних інтеграційних рішень, узгодженість інтересів 
суб’єктів господарювання під час реалізації державних і регіональних заходів у 
розрізі групування підприємств, спрощення процедури створення бізнес-групи 
по лінії скорочення тих документів і відомостей, які не розкривають 



 5 

інтеграційний ефект об’єднання суб’єктів господарювання, а лише фіксують 
параметри їхньої діяльності; 

– наукові підходи до розробки та обґрунтування державної політики 
реформування виноробної галузі, що на відміну від існуючих, пропонують 
концептуальний підхід до економічного розвитку виноробства на основі 
формування інтеграційних бізнес-структур, визначає достатніми та 
необхідними її складовими: проблему, яка потребує розв’язання; стійкий 
розвиток галузі як мету концептуального підходу; шляхи і способи розв’язання 
проблеми; строки реалізації; стратегію її економічного розвитку; очікувані 
результати та обсяг ресурсів, спираючись на передпланові дослідження;  

дістало подальшого розвитку: 
– аналітичне забезпечення організаційного проектування інтегрованих 

бізнес-структур, яке на відміну від інших підходів, розглядає останню як 
складну систему вищого рангу для національної економіки та включає: 
понятійний апарат, узагальнення основних видів структур управління, групи 
принципів організації, процес поетапного проектування організаційної 
структури управління у вигляді життєвого циклу, набір спеціальних 
взаємодоповнюючих методів проектування організаційної структури 
управління, розробку і реалізацію стратегії економічного розвитку, 
класифікацію бізнес-структур, обґрунтування організаційної їх побудови; 

– науково-методичний підхід до становлення і функціонування сучасних 
бізнес-груп у виноробній галузі, який на противагу іншим, за допомогою методу 
організаційного проектування приділяє увагу розвитку теоретичного 
обґрунтування принципів проектування бізнес-груп у виноробній галузі, 
визначенню місця і ролі організаційного проектування в механізмі їх розвитку, 
оцінці ефективності запропонованих заходів, та передбачає: виявлення 
особливостей і функцій управління; виконання визначених процесів; 
врахування принципів; об’єднання ознак; виділення положень; 

– організаційно-економічне забезпечення розробки проекту створення 
(реформування) бізнес-групи у виноробній галузі, в яке, на відміну від існуючих 
підходів, включено: розробка та оптимізація альтернативних рішень з побудови 
інтегрованої бізнес-групи з урахуванням особливостей макроекономічного 
простору, визначення механізмів інтеграції виноробних підприємств у бізнес-
групу, формування стадій проектування бізнес-групи та загальної стратегії 
економічного розвитку бізнес-групи, виявлення синергетичного ефекту; 

– обґрунтування організаційно-економічного механізму впровадження 
інструменту фінансового планування для інтегрованих бізнес-груп з 
виноробства, який, на відміну від існуючих, складається з дев’ятьох блоків 
(цільового, аналітичного, змістовного, прогнозного, функціонального, 
планування, моніторингу, регулюючого і результуючого), послідовно вбираючи 
в себе: встановлення цілей і завдань фінансового планування, їх узгодження зі 
стратегією економічного розвитку держави, методологію розробки фінансових 
планів, визначення джерел інформації, єдині форми загальнодержавних 
планових документів, реалізацію обраної системи фінансового планування, 
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доведення необхідної інформації до учасників інтегрованих бізнес-груп, процес 
коригування.  

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 
результатів дослідження полягає в розробці наукових, методично завершених 
рекомендацій, які використовуються при формуванні та реалізації стратегії 
економічного розвитку інтегрованих бізнес-структур у виноробній 
промисловості як важливої складової реального сектору національної 
економіки. Основні висновки і рекомендації використано у методично-
організаційній роботі Одеської організації роботодавців (довідка № 49/07 від 
07.11.2016 р.) та узагальнено і розповсюджено серед виноробних підприємств 
Одеської області Управлінням аграрної політики Одеської ОДА (довідка  
№ 02/972 від 18.10.2018 р.). Результати апробовані у консультативному процесі 
на виноробних підприємствах: ПрАТ «Одесавинпром» (довідка № 367 від 
17.10.2018 р.), ТОВ ПрТК «Шабо» (довідка № 318 від 18.10.2018 р.), ТОВ 
«Винтрест» (довідка № 69 від 19.10.2018 р.). Одержані теоретико-методичні та 
практичні результати дослідження використовуються в навчальному процесі 
Одеського національного політехнічного університету у навчальних дисциплінах: 
«Міжнародна економіка», «Інноваційна інфраструктура», «Міжнародний 
маркетинг» (довідка № 3127/166-05 від 16.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
працею, в якій викладено авторський підхід до формування та реалізації стратегії 
економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних 
бізнес-структур. Всі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором 
особисто. З наукових публікацій, що виконані у співавторстві, у роботі 
використані лише ті положення, що складають його індивідуальний внесок, який 
зазначено у авторефераті у переліку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 
результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювалися на 
міжнародних, всеукраїнських та галузевих конференціях, головними з яких є: 
«Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових 
явищ світової економіки» (м. Одеса, 2016 р.), «Економіка, наука, освіта: 
інтеграція і синергія» (м. Братислава, 2016 р.), «Сучасні проблеми економіки та 
управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції»  
(м. Дніпро, 2016 р.), «Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та 
науково-економічний розвиток» (м. Львів, 2016 р.), «Актуальні напрями 
забезпечення ефективності економіки країни» (м. Запоріжжя, 2016 р.), 
«Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» (м. Суми, 2017 р.), «Обліково-
аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (м. Львів, 
2017 р.), «Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та 
перспективи розвитку в кризовій економіці» ( м. Дніпро, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць, 
з них: 3 монографії, 5 статей у фахових виданнях України, у т.ч. 4 – у виданнях, 
що включені в міжнародні наукометричні бази, 1 – в інших виданнях, 8  
доповідей і тез доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг 
публікацій  16,74 д.а., з яких 12,36 д.а. належать особисто автору. 
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів і висновків, списку використаних джерел з 239 найменувань на 
22 сторінках, 12 додатків на 66 сторінках. Повний обсяг дисертації 318 
сторінок, з них 216 сторінок основного тексту. Дисертація містить 24 рисунка, з 
яких 1 займає 1 повну  сторінку, 23 таблиці. 

 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; розкрито її зв’язок з 
науковими темами; сформульовано мету дослідження і завдання, об’єкт, 
предмет і методи; визначено наукову новизну і практичне значення результатів, 
представлено дані про апробацію результатів дослідження і публікації. 

У першому розділі  «Теоретичні основи формування стратегії 
економічного розвитку інтеграційних бізнес-структур в національній 
економіці в період реформ»  досліджено генезис процесу інтеграції суб’єктів 
господарювання у промисловості, проведено діагностику створення і 
функціонування інтеграційних бізнес-структур (ІБС), визначено стратегічні 
орієнтації еволюції виноробного виробництва в Україні та державного 
регулювання малого і середнього бізнесу. 

Сучасний розвиток світової економіки, безпосередньо пов’язаний з 
інтенсивним формування ІБС, є закономірним процесом також у вітчизняній 
економіці. Слідством проведення всеосяжних ринкових реформ в Україні, в 
першу чергу, у сфері відношень власності, було створення передумов для 
концентрації та послідуючої інтеграції промислового і банківського капіталів. 
А їх послідуюча реструктуризація виявилась ключовою проблемою 
реформування вітчизняної економіки з відсутністю дієвих інструментів 
методичного забезпечення функціонування у ІБС з недоробком багатьох 
організаційно-правових аспектів. 

Тому робочою гіпотезою роботи визначено наступне концептуальне 
припущення: імперативною умовою сталого розвитку виноробної галузі як 
сегмента національної економіки має бути наявність методичних підходів і 
рекомендацій щодо формування і функціонування у її складі ІБС та 
обґрунтування розробки їх стратегій економічного розвитку. 

Базуючись на фундаментальних засадах теорії систем і системного аналізу, 
у роботі обґрунтовано визначення ІБС як сукупності юридичних осіб, які 
знаходяться у кредитних коопераційних відношеннях, або пов’язані між собою 
системою участі у сумісному виробництві та капіталі, що утворюють при цьому 
визначені організаційно-господарські форми інтеграції, починаючи з побудови 
корпоративного центру. Доведено, що побудову корпоративного центру 
починають з вибору моделі та визначення функцій, які будуть у подальшому на 
нього покладені (табл. 1).  

Наступним кроком під обрані функції формується організаційна структура, 
визначаються ролі підрозділів, форми оцінки результатів роботи і порядок 
мотивації співробітників (табл. 2). 
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Таблиця 1 – Типові моделі корпоративного центру ІБС 
 
 
Характеристика 

Оператор 
Стратегічний 

контролер 
Стратегічний 

архітектор 
Портфельний 

інвестор 

Походження 
активів 

Єдиний бізнес з 
великою 
часткою 
спільних витрат 
і суттєвими 
перетинаннями 
клієнтів серед 
активів 

Суттєвий ступінь 
взаємозв’язків між 
активами, наявність 
аналогічних 
функціональних 
вимог і активів 
загального 
використання 

Бізнес-
одиниці з 
незначними 
зв’язками 

Абсолютно 
незалежні один 
від одного 
бізнесу 

Роль центра у 
прийнятті рішень 

Корпоративний 
контроль за 
прийняттям 
всіх ключових 
рішень 

Корпоративний 
контроль за 
ключовими 
функціями 

Корпоративна 
роль 
обмежена 
функціями: 
розвиток 
бізнесу, 
фінанси, 
персонал, 
правове 
забезпечення 

Роль центру 
зводиться до 
злиття і 
поглинання, 
капітальному 
бюджетуванню 

Приклади Телеком СКМ Альфа-груп Інвестиційні 
фонди 

 
Таблиця 2 – Організаційно-правові форми інтеграції підприємств 

виноробної галузі 
Організаційно-правові форми інтеграції підприємства Класифікаційна ознака 

Консо-
рціум 

Конгло-
мерат 

Бізнес-
група 

Стратегіч-
ний альянс 

Холдинг Кластер 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Інтеграційна поведінка: 
злиття 
поглинання 
партнерство 

 
- 
- 
+ 

 
+ 
+ 
- 

 
+/- 
+/- 
+ 

 
- 
- 
+ 

 
+ 
+ 
- 

 
- 
- 
+ 

2.Териториальне охоплення: 
регіональне 
міжрегіональне 
національне 
міждержавне 

 
- 
- 

+/- 
+ 

 
- 
- 
+ 

+/- 

 
- 
- 

+/- 
+/- 

 
- 
- 

+/- 
+/- 

 
- 
- 

+/- 
+/- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

3.Галузева ознака: 
галузева 
міжгалузева 
територіально-галузева 

 
+/- 
+/- 
- 

 
- 
+ 
- 

 
+ 
+ 
- 

 
+/- 
+ 
- 

 
+/- 
+/- 
- 

 
+ 
+ 
+ 

4. Сфера діяльності: 
виробництво 
збут 
маркетинг 
фінанси 
інновації, НДДКР 
інформаційне забезпечення 

 
+/- 
- 
- 
- 
- 

+/- 

 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 

 
+/- 
+/- 
+/- 
+ 
- 
+ 

 
+/- 
+/- 
+/- 
+/- 
+ 

+/- 

 
+/- 
+/- 
+/- 
- 

+/- 
+/- 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Модель 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Управлення: 
централізоване 
частково централізоване 
децентралізоване 

 
- 
+ 
- 

 
- 
+ 
- 

 
+ 
- 
- 

 
- 
+ 
- 

 
- 
+ 
- 

 
- 
+ 

+(-) 
 

За проведеним деталізованим аналізом у роботі з’ясовано, що у 2000-х рр. в 
України розроблено базові елементи корпоративного управління сучасного 
ринкового типу, що надало можливість потужному вітчизняному бізнесу 
розширити можливості побудови ІБС. Але до кінця цей процес залишається ще не 
відпрацьованим. В першу чергу, присутні мотиви набуття власності, що 
кардинально впливають на процес подальшої інтеграції. За результатам 
проведеного аналізу сучасного стану українських БГ та інтеграційних процесів у 
промисловому виробництві України дозволило сформувати концептуальний підхід 
щодо державної політики реформування виноробної галузі на період до 2029 р., 
основними складовими якого є: проблема, яка потребує розв’язання; мета 
концептуального підходу; шляхи і способи розв’язання проблеми; строки реалізації 
концептуального підходу; очікувані результати; обсяги фінансових, матеріально-
технічних, трудових ресурсів. Реалізація такої державної політики, сформованої на 
основі передпланових досліджень, дозволить підвищити стійкість національної 
економіки в цілому. 

Узагальнено результати накопиченого досвіду попередніх досліджень щодо 
питання впливу стратегічної орієнтації сучасного виноробного підприємства на 
планування діяльності його підрозділів, взаємодію стратегії економічного розвитку 
та планування з процедурою розподілу праці та функціональних обов’язків 
персоналу у процесі інтеграції. Встановлено факт мінімізації конфліктів серед 
персоналу суб’єктів господарювання у процесі визначення стратегії економічного 
розвитку, а також планування організаційної структури виноробного підприємства, 
що можливо нейтралізувати через чіткість розподілу трудових і професійних 
навантажень знизити ймовірність утворення основних видів зіткнення інтересів на 
всіх можливих рівнях виробничої та маркетингової діяльності сучасних 
підприємств виноробної галузі, як на міжгалузевому рівні так і у межах 
макроекономічного простору. 

Сьогодні частка малого і середнього бізнесу в українському ВВП складає 10-
15%, а повинна складати мінімум 50%, як у країнах Східної Європи. Тому 
запропоновано наступні кроки перезавантаження державної регуляторної системи 
для малого бізнесу в контексті інтеграційних процесів: удосконалити процедуру 
оцінки проектів регуляторних актів з інтеграційних процесів, за допомогою Офісу 
ефективного регулювання BRDO провести деталізацію та впровадження методики 
проведення тестування з ціллю оцінки вартості впровадження регулювання, 
забезпечити перехід від моделі «дерегуляція» до моделі «найкраще регулювання», 
запровадити систему якісних показників системи регулювання з оцінкою 
регуляторного впливу.  
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У другому розділі  «Методичне забезпечення організаційного 
проектування інтеграційних бізнес-структур у виноробному виробництві»  
розроблене аналітичне, методичне і нормативно-правове забезпечення 
організаційному проектуванню інтеграційних бізнес-структур у вітчизняному 
виноробному виробництві. 

Подолання економічної кризи, перш за все, передбачає виконання головного 
стратегічного завдання – створення умов для нормального функціонування 
промислового виробництва, як найважливішої складової реального сектору 
національної економіки, забезпечення припливу інвестицій у галузі споживчого 
призначення. Виконання цих масштабних загальнодержавних завдань передбачає, 
зокрема, утворення ІБС. Їх створення – це дуже серйозний стратегічний напрям 
реструктурування національної економіки, що забезпечує інноваційний розвиток 
виробництва і методів управління (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Динаміка основних макропоказників та показників розвитку 

виноградарства і виноробства України 
 
Показник 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. ВВП, млрд. дол.  175,78 181,31 133,50 91,03 93,27 112,54 

2. Різниця у порівнянні з минулим роком, % - 3 -26 -32 2 20 
3. Частка зміни рівня інфляції у порівнянні 
з минулим роком, % 

0,57 -0,25 12,1 48,68 13,91 14,44 

4. Рівень безробіття 7,53 7,17 9,27 9,14 9,35 9,45 
5. Дохід на одного члена сім’ї в місяць 
серед мешканців міст 50 тис. +, дол. 

447 428 337 134 151 194 

6. Валовий збір винограду, тис. т. 456,0 575,4 435,5 386,3 376,8 400,0 
7. Перероблення винограду, тис. т. 330,0 425,4 228,9 194,0 253,8 270,8 

 
Запропоновано аналітичне забезпечення організаційного проектування 

ІБС, яке включає у себе: уточнення категоріально-понятійного апарату (надано 
узагальнені визначення понять «організаційне проектування», «життєвий цикл 
організаційного проекту ІБС»), узагальнення основних видів структур 
управління в ІБС, три групи принципів організації ІБС як відкритої системи у 
межах національної економіки і міжнародних економічних зв’язків 
(організаційно-правової форми, структурно-функціональності, сталості), процес 
проектування організаційної структури управління ІБС представлено у вигляді 
її життєвого циклу (десять етапів), розробки стратегії економічного розвитку, 
розробки узагальнення спеціальних взаємодоповнюючих методів проектування 
організаційних структур управління, дослідження класифікації сучасних ІБС 
(рис. 1), обґрунтування організаційної побудови БГ банківського типу і 
регіональної БГ. 

Тенденції формування БГ відображають закономірності розвитку світового 
виробництва і носять універсальний характер. До таких закономірностей 
належать такі: концентрація капіталу (злиття і поглинання, створення 
стратегічних альянсів); інтеграція промислового і фінансового капіталу; 

Рік 
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диверсифікація форм і напрямів промислового та фінансового капіталу; 
диверсифікація форм і напрямів діяльності. 

 

 
Рисунок 1 – Класифікація інтегрованих бізнес-структур в національній 

економіці 
 

Сучасні ІБС є великими інтегральними структурами національної 
економіки різних видів, в яких фінансові інститути відіграють таку важливу 
роль як і виробничі. Вони організовуються як за принципом горизонтальної  
об’єднання багатопрофільних виробництв, так і вертикальної інтеграції  за 
технологічними ланцюгами. У загальному виді створення бізнес-група  це 
об’єднання «під одним дахом» трьох структур: фінансової  банки, 
інвестиційна компанія, пенсійний фонд, консалтингова фірма, брокерські 
контори, інформаційно-рекламні та зовнішньоекономічні підрозділи; 
виробничої  виробничі підприємства; комерційної  зовнішньоторговельні 
фірми, товарно-сировинна біржа, транспортна, сервісна та страхова фірми. 

Запропоновано методичне забезпечення становлення і функціонування 
сучасних БГ у виноробній галузі України за допомогою методу організаційного 
проектування, яке, в першу чергу, приділяє увагу слідуючим загальним 
аспектам: розвитку теоретичного обґрунтування принципів проектування БГ, 
визначенню місця і ролі організаційного проектування в механізмі розвитку 
бізнес-груп, розробці стратегії економічного розвитку, оцінці ефективності 
запропонованих заходів. Структурно-логічна схема проектування бізнес-групи 
на прикладі ТОВ ПрТК «Шабо» наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурно-логічна схема проектування бізнес-групи на прикладі 
ТОВ ПрТК «Шабо» 

 
Враховуючи накопичений досвід, удосконалення організаційного 

проектування передбачає виконання слідуючих обов’язкових процесів: пошук 
типових рішень, поглиблення змісту методичних розробок для кожного етапу 
проектування, визначення всіх існуючих взаємозв’язків у організаційному 
проектуванні та системі перспективного планування для БГ, обґрунтованості 
впровадження проектних рішень.  

При цьому слід враховувати слідуючи принципи, які накопичені 
попередніми роками: розвиток кооперативних зв’язків, концентрація і 
спеціалізація виноробного виробництва на основі технологічного поєднання, 
комбінування виноробного виробництва на основі комплексної переробки 
продуктів виноградарства, інтеграція науково-технологічної діяльності 
виноробних підприємств, централізація допоміжних і обслуговуючих 
виробництв, формування стратегії економічного розвитку, удосконалення 
логістичного обслуговування, врахування транспортних можливостей. На 
основі загальної теорії систем доцільно додати слідуючи принципи організації 
сучасних БГ: необхідного різноманіття, виникнення синергетичних якостей, 
структурного доповнення, зворотного зв’язку, вибору оптимального рішення. 

Узагальнюючі основні підходи до проектування БГ у виноробній галузі 
виділено слідуючи три підходи, які ініційовані з боку: держави, головного 
виноробного підприємства, фінансової установи.  

Формування структури управління БГ 

Організаційний проект БГ 

Товарна політика БГ 

Розробка основних положень концепції створення БГ з урахуванням 
сучасних проблем підприємств в умовах трансформації 

Проектування організаційної структури 

Організаційне-економічні механізми диверсифікації виробництва в 
межах проектованої БГ 

Організація банківського контроль в системі БГ 

Проектна стадія формування БГ 

Формування основного задуму створення і функціонування БГ 

Основні положення концепції проектування і створення БГ 

Концептуальна стадія проектування БГ 

Організаційно-економічне забезпечення проектування БГ 

Організаційно-економічне забезпечення проектування БГ 
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З практичною метою впровадження в дію вищезазначеного методичного 
забезпечення було сформовано алгоритм організаційного проекту загального 
проектування БГ у виноробній галузі на основі системного і комплексного 
підходів, до складових якого було включено: уточнення основного понятійного 
апарату та класифікації цілей організаційного проекту створення БГ; розробка 
альтернативних рішень з побудови БГ, оптимізація альтернативних варіантів, 
визначення механізмів інтеграції виноробних підприємств в БГ, розробка 
стратегії економічного розвитку, формування стадій проектування БГ, 
формування загальної стратегії розвитку БГ, виявлення синергетичного ефекту.  

Умовно-організаційний проект складається з трьох основних частин 
(передпланова, перспективна, розрахункова) і реалізується за допомогою 
розробленої автором стратегії (склад: загальна частина, аналіз ситуації, мета та 
основні заходи щодо реалізації, очікувані результати, джерела фінансування) та 
організаційно-економічного механізму (рис. 3). 

Удосконалення нормативно-правової бази функціонування бізнес-груп 
розширить можливості пошуку найбільш ефективних інтеграційних рішень. Відхід 
від нинішніх жорстких шаблонів необхідний як для узгодження інтересів 
підприємств-учасників БГ, так і для реалізації державних і регіональних інтересів у 
сфері групування підприємств. Само по собі об’єднання підприємств і організацій в 
БГ не є підставою для отримання будь-яких пільг від держави. Для зменшення 
можливих зловживань велике значення має вдосконалення і практичне 
використання методів оцінки ефективності інтеграційних процесів. Спрощення 
процедури створення бізнес-груп має йти по лінії скорочення у складі проекту БГ 
тих документів і відомостей, які не розкривають інтеграційний ефект об’єднання 
підприємств, а лише фіксують параметри їх діяльності. 

У третьому розділі  «Організаційно-економічний інструментарій 
підвищення ефективності функціонування інтеграційних бізнес-структур у 
виноробній галузі»  обґрунтовано для суб’єктів господарювання виноробної 
галузі: технологізацію процесу управління у проектах реструктуризації, механізм 
фінансового планування, методичне забезпечення потреби у трудових ресурсах, 
модельний підхід до становлення і функціонування БГ, як необхідних складових 
стійкості національної економіки. 

Одна з головних економічних переваг реалізації корпоративної (інтегрованої) 
структури для управління суб’єктами господарювання полягає в більш 
ефективному використанні трудових і матеріальних ресурсів, виділені бізнес-групи 
в цілому, в істотному зменшені кількості потоків інформації та матеріалів, що 
знаходяться в обробці.  

Акцентуючи увагу на теоретико-методичному обґрунтуванні концептуальних 
підходів до формування і функціонування ІБС у виноробному виробництві 
України, в роботі визначено компоненти сучасного менеджменту, етапи реалізації 
технологій цільового управління (проектне завдання, проект, впровадження) з 
уточненням класифікації управлінських технологій  регулярні (безваріантні, 
варіантні) і нерегулярні (періодичні, разові). 
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Рисунок 3 – Організаційно-економічний механізм розробки організаційного 

проекту створення (реформування) бізнес-групи 

Ґрунтуючись на класичних теоретичних підходах запропоновано принципи 
управління фінансовою службою виноробного підприємства під час його 
входження у склад бізнес-групи, також механізм розробки і впровадження 
інструментів фінансового контролю та фінансового планування. На основі 

 Формування місії, цілей, 
задач, функцій БГ у 
виноробній галузі 

Розробка альтернативних 
варіантів загальної стратегії 

(сценаріїв) розвитку БГ і 
відповідних їм 

організаційних структур 

Склад потенційних 
учасників БГ 

Визначення відповідних характеристик 
альтернативних варіантів загальної стратегії 
розвитку БГ цілям, задачам, умовам 
зовнішнього середовища і внутрішнім 
можливостям 

Вибір загальної стратегії розвитку БГ 

Розрахунок прогнозованого синергетичного 
ефекту 

Визначення 
стратегічних цілей 
та тактичних 
завдань створення 
(реформування БГ) 

Інформаційне 
забезпечення: 
державної підтримки, 
зовнішнього 
середовища, 
виробничого 
потенціалу, базових 
функцій управління  

Розробка 
системи 
планів 

розвитку 

Повна 
невідпо-
відність 

Повна 
відпо-

відність 

Часткова 
відпо-

відність 

Залучення 
зовнішніх 
факторів 

Прийняття рішення про 
реалізацію проекту створення 

(реформування) БГ 

Реалізація механізму створення 
організаційного проекту 
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використання процесно-орієнтовного підходу, доведені основні переваги 
сучасної системи фінансового планування на прикладі виноробних виробництв 
у складі БГ: швидка реакція на зміни, що відбуваються у зовнішньому і 
внутрішньому середовищах; зв'язок стратегічного рівня планування з 
операційним рівнем; забезпечення чітко визначеної ситуації на період 
планування, оскільки бюджети складаються на підставі вивіреної моделі; 
обґрунтованість усіх витрат, структури витрат, можливість відстеження 
використання ресурсів БГ; можливість призначати відповідальних осіб за 
ключовими показниками ефективності; можливість оцінити результати 
реструктуризації бізнес-процесів, аутсорсингу, впровадження нових технологій 
на операційному і стратегічному рівнях; єдино інформаційно-аналітичне 
середовище; гнучка адаптація моделей виробництва до змін у бізнес-групі. 

Розглянуто технічні засоби і роль людського капіталу як важливих ланок 
цілісної системи виноробного виробництва. Зокрема, проаналізовано основні 
мінімальні вимоги, які необхідно ставити до співробітників при їхньому 
працевлаштуванні до підрозділу фінансового планування, а також способи 
стимулювання співробітників до підвищення ефективності праці. Наведено 
чинники, які зумовили неможливість повноцінного застосування інструменту 
фінансування на виноробних підприємствах у складі бізнес-групи, а також 
обґрунтовано необхідність вирішення пов’язаних з цим проблем, що 
створюють передумови загроз для розвитку й ефективного функціонування 
комерційної діяльності виноробного виробництва. В умовах невизначеності і 
підвищених ризиків, цілісний процес планування на виноробному виробництві 
стає дієвим інструментом удосконалення його організаційно-економічного 
механізму фінансування ринкової діяльності. 

Запропоноване методичне забезпечення розрахунку потреб в трудових 
ресурсах на виноробному підприємстві та проведено оцінку економічного 
ефекту від запропонованих заходів. Визначено, що для підтримання 
господарської діяльності в стабільному режимі необхідно забезпечити 
сполучення всіх виробничих факторів у просторі та часу, а інформаційно-
аналітична база прийняття управлінських рішень по ефективному поєднанні 
виробничих факторів повинна будуватись на наступних основних моментах. 
По-перше, чітке визначення сутності даних факторів, по-друге, системі 
показників, в яких можуть кількісно висловлюватись, по-третє – взаємозв’язків 
між показниками окремих факторів. Запропоновано основні методи розрахунку 
кількісної потреби у трудових ресурсах по категоріям працюючих, які засновані 
на використанні нормативів по типовим структурам апарату управління або 
формалізованих за допомогою методів математичної статистики, залежності 
трудомісткості управлінських робіт від виконуваних функцій. 

Одним з напрямків стабілізації національної економіки, підвищення її 
ефективності є структурна перестройка, важливішим елементом реорганізації 
якої стає бізнес-група. Однак, становлення БГ сповільнилось, і не тільки через 
те, що фінансово-економічна криза не сприяє цьому процесу, але й тому, що 
організаційно-економічні та правові аспекти створення та функціонування БГ 
виявились не достатньо проробленими. У праці представлений модельний 
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інструментарій становлення і функціонування БГ як системи виробничих 
підприємств та інших організацій, їх економічних та виробничих відносин. 
Модель бізнес-групи формується послідовно, об’єднуючи моделі підприємств 
загальним фунціоналом, додатковими обмеженнями.  

Обґрунтовано теоретичний базис та розроблені на його основі 
рекомендації щодо інституційного та організаційного забезпечення формування 
і функціонування ІБС у національній економіці на прикладі виноробної 
промисловості та у сукупності підтверджують робочу гіпотезу дисертації. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
важливого наукового завдання, яке полягає в розробленні теоретико-
методичного підґрунтя стратегії економічного розвитку виноробства на основі 
формування інтеграційних бізнес-структур як сегмента національної економіки  
та рекомендацій щодо цільового застосування відповідних підходів у вирішенні 
завдань стійкого розвитку вітчизняної виноробної галузі. 

Поставлені завдання розв’язано, сформульовано такі принципові висновки 
і рекомендації: 

1. Проведений аналіз генезису процесу інтеграції підприємств у 
вітчизняній промисловості дозволив звернути увагу на першочергові проблеми 
становлення ІБС: зміщення уваги суб’єктів господарювання до поточних 
труднощів у противагу налагодженню довгострокових партнерських відносин, 
незахищеності власних інтересів у потенційних партнерів у випадку їх 
входження до ІБС, створення єдиного корпоративного центру управління 
активами та визначення їх вартості. Це враховано при визначенні сутності 
сучасних ІБС, умов їх функціонування, загальноекономічних тенденцій 
розвитку та місце в процесі інноваційного росту у державі. У запропонованому 
понятті ІБС визначено конструктивну сутність управлінських рішень, об’єктом 
яких є інтеграційний процес у національній економіці і все, що з ним пов’язано. 

2. Розроблено концептуальний підхід до економічного розвитку 
виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур, узагальнено 
результати діагностики реформування виноробної галузі щодо перспектив 
сталого розвитку національної економіки, який пропонується імплементувати в 
державну політику реформування виноробної галузі на період до 2029 р. 
Отримані результати діагностики реформування виноробної галузі щодо 
перспектив сталого розвитку національної економіки підтверджують 
важливість удосконалення процесу інтеграції, як з позиції стратегічної 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки, так і з позиції подолання 
кризових явищ у реальному секторі й фінансовій сфері. Існуючі темпи 
становлення ІБГ не відповідають економічним інтересам країни. Це разом з 
особливостями господарських мотивацій в трансформаційній економіці не 
дозволяє розраховувати на успішне розгортання процесу створення ІБГ при 
дистанціюванні від нього держави. 
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3. Аналіз українського досвіду показує, що створення бізнес-груп у 
національній економіці відбувалося, як правило, за принципом механічного 
складання підприємств, без ретельного нормативно-правового, економічного і 
організаційного забезпечення. Надані пропозиції щодо цілеспрямованого 
перспективного розвитку корпоративного сектору передбачають: можливість 
пошуку найбільш ефективних рішень у макроекономічному просторі, відхід від 
нинішніх жорстких шаблонів для узгодження інтересів підприємств учасників 
ІБГ, державних і регіональних інтересів у сфері групування підприємств; 
вдосконалення методів оцінки ефективності інтеграційних процесів; спрощення 
процедури створення ІБГ по лінії скорочення у складі проекту БГ тих 
документів і відомостей, які не розкривають інтеграційний ефект об’єднання 
підприємств, а лише фіксують параметри їх діяльності. 

4. Розроблено аналітичне забезпечення організаційного проектування ІБС 
як складної системи вищого рангу для національної економіки, що включає у 
себе: понятійний апарат, узагальнення основних видів структур управління в 
ІБС, принципи організації ІБС як відкритої системи національної економіки, 
процес проектування організаційної структури управління ІБС за десятьма 
етапами її життєвого циклу, узагальнення методів проектування організаційних 
структур управління, розробки стратегії економічного розвитку, класифікації 
сучасних ІБС, обґрунтування організаційної побудови БГ банківського і 
регіонального типу. 

5. Запропонований науково-методичний підхід до становлення і 
функціонування сучасних бізнес-груп у виноробній галузі, формування і 
реалізації стратегії їх економічного розвитку у межах підвищення стійкості 
національної економіки визначає, що необхідною умовою ефективного 
розвитку виноробства як сегмента національної економіки України, має стати 
повноцінна система інтеграційного розвитку, що базуватиметься на системі 
специфічних вимог до проектування сучасної ІБГ у галузі. Орієнтуючись на 
раціональну реалізацію викладених принципів при організаційному 
проектуванні ІБГ у виноробстві (розвиток кооперованих зв’язків, концентрація 
і спеціалізація виробництва на основі технологічного об’єднання, комбінування 
виробництва на основі комплексної переробки сировини, інтеграція науково-
технологічної діяльності та виробництва, централізація допоміжних і 
обслуговуючих виробництв, удосконалення логістичного обслуговування, 
врахування географічного положення і транспортних можливостей), можна 
забезпечити ефективне управління БГ. 

6. Проведений аналіз діючих українських бізнес-груп показує 
недостатність теоретичного і методичного забезпечення їх організаційної 
побудови, що є основною причиною зниження ефективності їх виробничої та 
ринкової діяльності. У зв’язку з чим пропонується формалізоване використання 
організаційного проектування БГ для виноробної галузі. Рекомендовано 
ініціаторам створення ІБГ, з цілю підвищення ефективності процесу інтеграції, 
включати до її складу малі та середні виноробні підприємства, використовувати 
майнові та немайновими механізми інтеграції. 
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7. Запропонований організаційно-економічний механізм впровадження 
інструментів фінансового планування для інтегрованих бізнес-груп з 
виноробства спирається на обґрунтовані принципи управління фінансовою 
службою базового виноробного підприємства під час можливого його 
входження до складу ІБГ, а також механізм розробки і впровадження 
інструментів фінансового контролю і фінансового планування. В умовах 
невизначеності і підвищених ризиків цілісний процес планування на 
виноробному виробництві стає дієвим інструментом удосконалення 
організаційно-економічного механізму інтегрованих бізнес-груп з виноробства 
та фінансування її ринкової діяльності. 

Отримані та системно інтегровані теоретично-концептуальні, методичні, 
організаційні результати дослідження, а також запропоновані при цьому 
науково-прикладні рішення та рекомендації щодо інституційного і 
організаційного забезпечення процесів інтеграції у виноробній галузі як 
сегмента національної економіки України, утворюють комплекс об’єктивних 
передумов переходу до сталого процесу реалізації інноваційної моделі у 
вітчизняній економіці, регламентують, регулюють та формують науково 
обґрунтовану основу її реалізації. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Стремядін В.М. Стратегія економічного розвитку виноробства на 
основі формування інтеграційних бізнес-структур.  Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним 
господарством.  Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 
2020. 

Дисертація містить теоретико-методичне положення та організаційно-
методичне підґрунтя розроблення стратегії економічного розвитку виноробства 
на основі формування інтеграційних бізнес-структур в національній економіці.  
Досліджено нормативно-правову базу та вітчизняний законодавчий досвід зі 
створення і функціонування інтегрованих бізнес-структур як реального 
сегмента національної економіки, обґрунтовано пропозиції щодо 
цілеспрямованого перспективного розвитку корпоративного сектору. 
Розроблено концептуальний підхід до економічного розвитку виноробства на 
основі формування інтеграційних бізнес-структур, узагальнено результати 
діагностики реформування виноробної галузі щодо перспектив сталого 
розвитку національної економіки. Уточнено категоріальний апарат дослідження 
процесу інтеграції виноробних виробництв в національній економіці. 
Розроблено аналітичне забезпечення організаційного проектування 
інтегрованих бізнес-структур виноробної промисловості. Запропоновано  
науково-методичний підхід до становлення і функціонування сучасних бізнес-
груп у виноробній галузі, формування і реалізації стратегії їх економічного 
розвитку у межах підвищення стійкості національної економіки. Обґрунтовано 
теоретико-методичне забезпечення організаційного проектування 
створення/реформування бізнес-груп з виноробства. Розроблено організаційно-
економічний механізм впровадження інструментів фінансового планування для 
інтегрованих бізнес-груп з виноробства.  

Ключові слова: інтеграція, бізнес-структура, бізнес-група, виноробство, 
метод, механізм, модель, планування, проектування, стратегія, організація, 
ефективність. 

 
 

ANNOTATION 
 

Stremiadin V.M. Strategy of economic development of winemaking on the 
basis of formation of integration business structures. – Manuscript qualification 
scientific work.  

The thesis for a scientific degree of candidate of Economic Sciences іn speciality 
08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – Odessa National 
Polytechnic University, Odessa, 2020. 

The dissertation contains theoretical and methodological position and 
organizational and methodological basis of development of strategy of economic 
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development of winemaking on the basis of formation of integration business 
structures in the national economy. The legal base and the domestic legislative 
experience on creation and functioning of integrated business structures as a real 
segment of the national economy are investigated, and proposals for purposeful 
prospective development of the corporate sector are substantiated. The conceptual 
approach to the economic development of winemaking on the basis of the formation 
of integration business structures is developed, the results of diagnostics of the 
reforming of the winemaking industry with respect to the prospects of sustainable 
development of the national economy are generalized. The categorical apparatus of 
research into the process of integration of winemaking industries in the national 
economy has been clarified. Analytical support for organizational design of 
integrated business structures of the wine industry has been developed. The scientific 
and methodological approach to the formation and functioning of modern business 
groups in the wine industry, the formation and implementation of their economic 
development strategy within the framework of increasing the stability of the national 
economy are proposed. The theoretical and methodological support of organizational 
design of creation / reformation of business groups on winemaking is substantiated. 
An organizational and economic mechanism for implementing financial planning 
tools for integrated winemaking business groups has been developed. 

Key words: integration, business, business-group, vine making, method, 
mechanism, model, planning, engineering, strategy, organization, efficiency. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Стремядин В.Н. Стратегия экономического развития виноделия на 
основе формирования интеграционных бизнес-структур.  
Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03  Экономика и управление национальным 
хозяйством.  Одесский национальный политехнический университет, Одесса, 
2020. 

Диссертация содержит теоретико-методическое положения и 
организационно-методическую основу разработки стратегии экономического 
развития виноделия на основе формирования интеграционных бизнес-структур 
в национальной экономике.  

Уточнен категориальный аппарат исследования процесса интеграции 
винодельческих производств в национальной экономике. Исследована 
нормативно-правовую базу и отечественный законодательный опыт по 
созданию и функционированию интегрированных бизнес-структур как 
реального сектора национальной экономики, обоснованы предложения по 
целенаправленному перспективного развития корпоративного сектора.  

Разработан концептуальный подход к экономическому развитию 
виноделия на основе формирования интеграционных бизнес-структур, 
обобщены результаты диагностики реформирования винодельческой отрасли 
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относительно перспектив устойчивого развития национальной экономики. 
Предложенный подход к становлению и функционирования современных 
бизнес-групп в винодельческой отрасли, формирования и реализации стратегии 
их экономического развития в рамках повышения устойчивости национальной 
экономики определяет, что необходимым условием эффективного развития 
виноделия как сегмента национальной экономики Украины должна стать 
полноценная система интеграционного развития, основанная на системе 
специфических требований к проектированию современной интегрированной 
бизнес-группы в отрасли. Ориентируясь на рациональную реализацию 
изложенных принципов при организационном проектировании 
интегрированной бизнес-группы в виноделии (развитие кооперированных 
связей, концентрация и специализация производства на основе 
технологического объединения, комбинирования производства на основе 
комплексной переработки сырья, интеграция научно-технологической 
деятельности и производства, централизация вспомогательных и 
обслуживающих производств, совершенствование логистического 
обслуживания, учета географического положения и транспортных 
возможностей), можно обеспечить эффективного управления бизнес-группою. 

Разработано аналитическое обеспечение организационного 
проектирования интегрированных бизнес-структур винодельческой 
промышленности как сложной системы высшего ранга для национальной 
экономики, которая включает в себя: понятийный аппарат, обобщение 
основных видов структур управления в интегрированных бизнес-структурах, 
принципы их организации как открытой системы национальной экономики, 
процесс проектирования организационной структуры управления по десяти 
этапами ее жизненного цикла, обобщение методов проектирования 
организационных структур управления, разработки стратегии экономического 
развития, классификации современных интегрированных бизнес-структур, 
обоснование организационного построения бизнес-структур банковского и 
регионального типа. 

Предложен научно-методический подход к становлению и 
функционирования современных бизнес-групп в винодельческой отрасли, 
формирования и реализации стратегии их экономического развития в рамках 
повышения устойчивости национальной экономики. Представлены 
предложения по целенаправленному перспективного развития корпоративного 
сектора предусматривают: возможность поиска наиболее эффективных 
решений в макроэкономическом пространстве, уход от нынешних жестких 
шаблонов для согласования интересов предприятий участников 
интегрированных бизнес-структур, государственных и региональных интересов 
в сфере группировки предприятий; совершенствование методов оценки 
эффективности интеграционных процессов; упрощение процедуры создания 
интегрированных бизнес-структур по линии сокращения в составе проекта 
бизнес-структур тех документов и сведений, которые не раскрывают 
интеграционный эффект объединения предприятий, а лишь фиксируют 
параметры их деятельности. 
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Обосновано теоретико-методическое обеспечение организационного 
проектирования создания / реформирования бизнес-групп по виноделию. 
Разработан организационно-экономический механизм внедрения инструментов 
финансового планирования для интегрированных бизнес-групп по виноделию. 
Он опирается на обоснованные принципы управления финансовой службой 
базового винодельческого предприятия при возможном его вхождении в состав 
интегрированных бизнес-групп, а также механизм разработки и внедрения 
инструментов финансового контроля и финансового планирования. В условиях 
неопределенности и повышенных рисков целостный процесс планирования на 
винодельческом производстве становится действенным инструментом 
совершенствования организационно-экономического механизма 
интегрированных бизнес-групп по виноделию и финансирование ее рыночной 
деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, бизнес-структура, бизнес-группа, 
виноделие, метод, механизм, модель, планирование, проектирование, стратегия, 
организация, эффективность. 


