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Анотація. Мета даного дослідження полягає у формуванні реплікацій-

ної моделі інтегрованого розвитку підприємств та її апробації на підприєм-
ствах легкої промисловості України. Проведено порівняння ефективності 
реплікаційної моделі та взаємодії компаній на основі дифузії сильних сто-
рін в умовах COVID-кризи. Дослідження доводить, використання компані-
ями інтегрованого розвитку на основі реплікаційної моделі сприяє більш 
швидким темпам розвитку в умовах COVID-кризи, порівняно з традицій-
ним підходом. Підприємства, що реалізують реплікаційну модель інтегро-
ваного розвитку, можуть значно підвищити його перспективи та результа-
тивність. Компанії, орієнтовані на інтегрований розвиток на основі реп- 
лікаційного підходу, можуть ефективно використовувати свої фінансові 
ресурси при одночасному значному підвищенні загального рівня розвитку 
бізнесу в умовах COVID-кризи 
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Вступ. У процесі свого розвитку підприємства не можуть функціонувати 

автономно, тому приділяють значну увагу управлінню відносинами із зацікав-
леними сторонами. Посилення залежності від вподобань споживачів, економі-
чних, політичних, соціальних та екологічних драйверів в умовах глобалізації 
призводить до посилення турбулентності зовнішнього бізнес-середовища, що 
зумовлює його невизначеність та необхідність інтегрованості діяльності підп-
риємств для підвищення рівня їх гнучкості та адаптивності. Особливою рисою 
сучасного розвитку є поява високо інтегрованих (вертикального та горизонта-
льного типу) структур, що відрізняються можливостями спільного викорис-
тання технологій, людських та фінансових ресурсів, які здатні розвивати ви-
сокотехнологічні виробництва, і така концентрація зусиль є особливо важ- 
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ливою, коли кілька ідей мають об’єднатися. При цьому ефективність процесів 
інтегрованого розвитку підприємств, по суті, визначається якістю дій та взає-
модій елементів управління як внутрішньою, так і зовнішньою інтегрованістю 
їхньої діяльності. Виникає об’єктивна необхідність формування сучасного ме-
тодичного підходу до діагностики рівня ефективності процесів інтегрованості, 
а також ідентифікації синергетичного ефекту на основі ухвалених управлінсь-
ких рішень на основі системи показників з урахуванням специфіки функціо-
нування підприємства. 

У сучасних умовах процеси інтегрування в бізнесі часто пов’язують із мере-
жевою взаємодією компаній, що характеризує міжорганізаційні відносини між 
підприємствами. Можна виокремити групи науковців, які розглядають інтегру-
вання за окремими типами взаємодій компаній. Wang M., Zhao D., Gu F.F. [1,  
c. 62], Топило В.А., Данилко В.К. [2, c. 79], Луцишина Є.В. [3, c. 252], Хар-
ченко Т. [4, c. 56] розглядають вертикальні відносини, що включають поста-
чальників, посередників та клієнтів. Mazzarol T., Clark D., Reboud S., Limnios 
E.M. [5, c. 554], Dźwigoł H. [6, c. 52], Шацька З.Я. [7, c. 145], Янголь Г.В. [8, 
c. 356] зосереджують свої дослідження на горизонтальних відносинах, сфор-
мованих на основі конкурентів, кооператорів та різноманітних асоціаціях та 
підприємницьких мережах. Cuervo‐Cazurra A., Mudambi R., Pedersen T. [9, c. 
496], Lee H., Chung C.C., Beamish P.W. [10, c. 104], Сичевський М., Ковален-
ко О., Лукашенко Н., Юрченко Н.  [11, c. 170], Качур А.В., Могилко Д.М. 
[12, c. 57] звертають увагу на відносини у жорстких інтеграційних структу-
рах, засновані на ієрархії між материнською компанією та її дочірніми під- 
приємствами. Amoako-Gyampah K., Boakye K.G., Adaku E., Famiyeh S. [13,  
c. 164], Мельник С.І., Свиноус І.В., Фурман І.В., Трофімов Г.В., Зубченко 
В.В. [14, c. 14], Гончаренко М.Л. [15, c. 156], Мукомела-Михалець В., Соко-
люк Г. [16, c. 78] у процесах інтегрованості акцентують увагу на особистих 
відносинах, що залишаються поза економічними інтересами, між власниками 
або керівниками підприємств. 

На сучасному етапі економічного розвитку дослідження синергетичного 
ефекту в результаті інтегрованості певних складових процесу функціонування 
підприємства набуло значного поширення. Але при цьому наукові орієнтири в 
даній площині досліджень є різноспрямованими та багатогранними. Актуаль-
ним залишається питання розробки комплексного методичного інструмента-
рію до оцінки ефективності інтегрованого розвитку підприємства. Враховую-
чи складність прийняття стратегічних рішень, недостатньо дослідженим 
залишається методичний інструментарій визначення оптимальної мережевої 
бізнес-моделі компанії з урахуванням можливостей її інтегрованого функціо-
нування. 

Постановка завдання. Враховуючи негативні наслідки пандемії Covid-19 та 
воєнний конфлікт на території України, вітчизняні підприємства опинилися у но-
вому середовищі функціонування з багатьма викликами для трансформації їхньо-
го звичного розвитку. Це вимагає нових обґрунтованих підходів до формування 
взаємодій за досить обмежених фінансових ресурсів. За допомогою об’єднання 
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зусиль та реалізації спільних проектів або бізнес-процесів компанії формують 
ґрунт для розвитку, що потребує обґрунтування процесів інтегрування. У зв’язку 
з цим виникає потреба у вдосконаленні методів обґрунтування фінансових пот-
реб та інструментів для підвищення ефективності діяльності підприємств, а та-
кож формування напрямів практичної реалізації механізму інтегрованого розвит-
ку підприємств.  

Мотиваційним чинником проведення даного дослідження є ідентифікація 
нових можливостей, які підприємства можуть отримати за умов кризи. Дослі-
дження спрямоване на заповнення виявленої наукового прогалини шляхом об-
ґрунтування напрямів забезпечення інтегрованого розвитку компаній на осно-
ві розробки комплексного методичного підходу. Усе це визначило мету 
даного дослідження, що полягає у формуванні реплікаційної моделі інтегро-
ваного розвитку підприємств та її апробації на підприємствах легкої промис-
ловості України. Для досягнення даної мети у процесі дослідження було сфо-
рмовано такі наукові завдання: провести діагностику рівня інтегрованого та 
загального розвитку досліджуваних підприємств, їх найбільш успішні та слаб-
кі напрямки в економічному, інноваційному, інформаційному та організацій-
ному контексті; обґрунтувати доцільність та можливості компаній згідно з 
пропонованою матрицею інтегрованого розвитку, яка включає показники 
мікро-, мезо- та макрорівня; ідентифікувати «точки дотику» досліджуваних 
компаній та змоделювати показники ефективності відповідно до дифузії силь-
них сторін та реплікаційного підходу; провести порівняльний аналіз одержа-
них результатів, який дозволяє визначити адекватність інтегрованого розвитку 
на основі застосування найбільш ефективної моделі. 

Методичний інструментарій даного дослідження заснований на авторському 
підході до формування інтегрованого розвитку компаній, що базується на реплі-
каційній моделі, а також регресійному аналізі. При цьому у дослідженні порів-
нюються два підходи до інтегрованого розвитку на основі дифузії сильних сторін 
та реплікаційної моделі. Загалом у процесі логіка дослідження полягає у прове-
денні п’яти послідовних етапів. 

Перший етап – формування вибірки підприємств. Дослідження проведено за 
матеріалами 15 компаній з легкої промисловості України. 

Другий етап – визначення інтегральних показників рівня загального та ін-
тегрованого розвитку підприємств. Логіка інтегрального індикатора загаль-
ного розвитку підприємства передбачає визначення таксономічного показ-
ника, який демонструє ефективність перетворень сукупності індикаторів за 
певний період. Для оцінки рівня загального розвитку досліджуваних компа-
ній використано систему ключових індикаторів, яка наведена в табл. 1. Вона 
відображає ефективність діяльності підприємства з урахуванням різнобічних 
напрямів функціонування бізнесу. Враховуючи великий обсяг вихідних да-
них для визначення рівня розвитку 15 компаній, вони частково наведені в 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  

(ФРАГМЕНТ, ТОВ «ЕДЕЛЬВІКА») 

Показник 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 
Середнє 

значення 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 

Коефіцієнт оборотності 
виробничих запасів 

0,33 0,35 0,53 0,89 0,44 0,51 0,23 

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості 

1,65 1,79 3,14 2,27 2,74 2,32 0,63 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,43 0,35 0,72 0,63 0,7 0,57 0,17 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,28 1,89 0,39 0,59 0,43 0,92 0,65 

Коефіцієнт покриття 
(платоспроможності) 

0,65 0,77 0,69 0,65 0,67 0,69 0,05 

Коефіцієнт автономії 3,20 3,8 4,3 3,5 3,4 3,64 0,43 

Коефіцієнт фінансового ризику 1,50 1,7 1,8 2,1 1,5 1,72 0,25 

Коефіцієнт маневреності власних 
коштів 

1,60 1,5 1,3 1,6 1,2 1,44 0,18 

Рентабельність продукції,  % 5,10 6,04 4,89 24,6 3,19 8,76 8,91 

Рентабельність виробництва,  % 5,21 5,93 7,36 9,59 6,21 6,86 1,71 

Рентабельність активів,  % 1,48 1,73 1,3 3,94 4,72 2,63 1,58 

Коефіцієнт зарплатовіддачі –0,51 –0,1 –0,65 –0,48 –0,79 –0,51 0,26 

Коефіцієнт фінансової продуктив-
ності праці 

0,43 0,65 0,28 0,37 0,3 0,41 0,15 

Коефіцієнт озброєності праців- 
ників нематеріальними активами 

1,36 1,79 3,14 2,27 2,74 2,26 0,71 

Коефіцієнт Бівера 0,54 0,43 0,46 0,51 0,52 0,49 0,05 

Фінансовий ліверидж 0,47 0,57 0,54 0,49 0,48 0,51 0,04 

Коефіцієнт покриття зобов’язань 3,93 4,98 1,91 3,33 2,31 3,29 1,24 

Коефіцієнт зносу 0,00 0 0 1,96 0 0,39 0,88 

Коефіцієнт придатності 0,52 0,22 0,38 0,27 0,33 0,34 0,12 

Фондовіддача 0,12 0,08 0,19 0,19 0,23 0,16 0,06 

VAIC 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 

Інтегральний показник ІК 0,33 0,35 0,53 0,89 0,44 0,51 0,23 

Коефіцієнт Тобіна 1,65 1,79 3,14 2,27 2,74 2,32 0,63 

Джерело: сформовано автором на основі розрахунків за матеріалами підприємства 
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Для оцінювання рівня інтегрованого розвитку застосовано показники, які 
наведено в табл. 2. Пропоновані індикатори є вихідними для інтегральних по-
казників за чотирма напрямками розвитку компаній (економічного, іннова- 
ційного, інформаційного та організаційного). 

 
Таблиця 2 

МАТРИЦЯ ІНДИКАТОРІВ  
ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ 

Рівень 
Економічна 
компонента 

Інноваційна 
компонента 

Інформаційна 
компонента 

Організаційна 
компонента 

Мікро 
Показник інтег- 
рації виробничих 
потужностей 

Показник техно- 
логічної інтеграції 

Показник інфор- 
маційної інтеграції 

Показник 
гнучкості 
управління 

Мезо 
Рівень диверсифі- 
кації виробництва 

Показник наукової 
інтеграції 

Показник ефектив- 
ності маркетинго-
вої діяльності 

Показник ділової 
активності 

Макро 
Показник ринкової 
інтеграції  

Показник толеран- 
тності споживачів 

Показник інтегра- 
ції цільових ринків 

Показник манев- 
реності інтегрова-
ної структури 

Джерело: сформовано автором. 

 
Третій етап – проведення моделювання інтегрованого розвитку компаній 

на основі реплікаційного підходу та дифузії сильних сторін, а також 
порівняння отриманих результатів за двома походами. 

Четвертий етап – визначення взаємозв’язку між інтегрованим розвитком 
підприємств та його загальним рівнем за допомогою дисперсійного аналізу, 
що допомагає сформувати модель регресії на основі рівняння. 

П’ятий етап – моделювання рівня розвитку досліджуваних підприємств. На 
основі отриманого рівняння регресії змодельовано показники рівня розвитку 
досліджуваних компаній. Визначено ступінь впливу інтегрованого розвитку 
на його загальний рівень. 

Результати. Оскільки управління інтегрованим розвитком підприємства пе-
редбачає вибір ефективної бізнес-моделі, його слід розглядати як інженерний 
процес. Враховуючи складність прийняття стратегічних рішень, метою даного 
дослідження є формування методичного підходу на основі розробки реплікацій-
ної моделі розвитку, яка дозволяє досягти синергетичного ефекту з урахуванням 
можливостей інтегрованого функціонування бізнесу. 

У даному дослідженні інтегрований розвиток підприємства розглядається як 
комплекс способів взаємодії внутрішніх та зовнішніх детермінант ефективності 
діяльності підприємств, які забезпечують оптимальне узгодження, синхронізацію 
та когерентність фінансування взаємовідносин з урахуванням економічних, інно-
ваційних, інформаційних та організаційних орієнтирів. 
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На основі показників ефективності функціонування досліджуваних компаній 
визначено рівень їх розвитку станом на 2020 (рис. 1). При цьому виділено серед-
нє значення рівня розвитку досліджуваних підприємств 

Рисунок 1. Розвиток досліджуваних компаній за 2016-2020 роки. 

Джерело: сформовано автором. 

 
Для досліджуваних підприємств легкої промисловості відсутня загальна тен-

денція щодо їх розвитку. Але при цьому важливою особливістю є зниження рівня 
розвитку для більшості компаній у 2020 р. Це пов’язано, насамперед, з пандемією 
Covid-19, яка суттєво вплинула на продуктивність праці, як одного з ключових 
показників ефективності діяльності компаній у результаті локдауну та карантин-
них обмежень. Також особливе зниження є відчутним за фінансовими показни-
ками функціонування компаній, що значно знизило рівень їх розвитку в останній 
рік досліджуваного періоду. Відсутність чіткої тенденції та присутність невизна-
ченості вказують на потребу компаній у поєднанні спільних зусиль для виживан-
ня в сучасних умовах та виходу з кризи. 

За допомогою визначення середніх показників інтегрованості за чотирма на-
прямками розвитку компаній (економічного, інноваційного, інформаційного та 
організаційного) виділено найбільш успішні напрямки. Отримані результати на-
ведено у табл. 3, яка слугує картою інтегрованості розвитку досліджуваних під- 
приємств. 
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Хмільницька ШФ “Лілея” Середнє значення
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Таблиця 3 

КАРТА ІНТЕГРОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖУВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

3 
Економічна 
компонента 

Інноваційна 
компонента 

Інформаційна 
компонента 

Організаційна 
компонента 

Едельвіка 0,203 0,090 0,443 0,591 

Еліта 0,176 0,168 0,632 0,734 

Калина 0,096 0,367 0,069 0,587 

Кременчуцька ВТФ "Кремтекс" 0,602 0,069 0,386 0,073 

Кременчуцька трикотажна 
фабрика 

0,081 0,181 0,414 0,593 

Мукачiвська трикотажна 
фабрика "Мрiя" 

0,476 0,224 0,375 0,103 

Нововолинська швейна 
фабрика 

0,060 0,186 0,241 0,337 

Прилуцька швейна фабрика 0,043 0,380 0,238 0,024 

Рівненська фабрика нетканих 
матеріалів 

0,148 0,055 0,365 0,273 

Санта Україна 0,168 0,365 0,051 0,256 

Свердловська швейна фабрика 0,154 0,279 0,579 0,540 

Старт 0,611 0,122 0,372 0,094 

Стрийська ШФ "Стрiтекс" 0,149 0,555 0,418 0,086 

Тетерів 0,066 0,104 0,365 0,587 

Хмільницька ШФ “Лілея” 0,110 0,154 0,403 0,658 

Чернігівська ШФ "Елегант" 0,379 0,155 0,560 0,081 

Джерело: сформовано автором. 

Для більшості компаній характерний найвищий рівень інтегрованості за під-
сумками 2020 р. за інформаційним та організаційним напрямками, що є цілком 
закономірним за умов пандемії. Економічні аспекти успішно інтегровані в ком-
паніях Мукачiвська трикотажна фабрика «Мрiя», Кременчуцька ВТФ «Кремтекс» 
і Стрийська ШФ «Стрiтекс», тобто лише 20 % досліджуваних підприємств. 

Оскільки компанії можуть інтегрувати свій розвиток лише маючи спільні точ-
ки дотику як за напрямом розвитку, так і його рівнем (мікро, мезо та макро), то 
були сформовані пари для реплікації (рис. 2). 
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Рисунок 2. Групування досліджуваних компаній  
згідно з парною реплікацією інтегрованого розвитку 

Джерело: сформовано автором. 

 
 
Із загальної кількості досліджуваних компаній визначені ті, для яких інте-

грованість серед досліджуваних підприємств не є доцільною, тому вони ви-
ключені з реплікаційної моделі. Це компанії Прилуцька швейна фабрика, 
Едельвіка, Кременчуцька трикотажна фабрика, Стрийська ШФ "Стрiтекс" і 
Свердловська швейна фабрика, тобто фактично 33 % досліджуваних підпри-
ємств. Причина цього в тому, що різні групи мають різний рівень розвитку,  
а в контексті можливої інтеграції немає вікон реплікації. Наприклад, компа-
нія Прилуцька швейна фабрика, хоч і віднесена до однієї групи з іншими 
компаніями за критерієм рівня розвитку, але має відмінні результати розвит-
ку за напрямками, які не дають можливості визначити точки дотику для реп-
лікації. 

Для компаній, у розвитку яких ідентифіковані вікна для реплікації, проведено 
частковий розподіл показників та реплікація індикаторів відповідно до певних її 
кроків для кожної пари. 

Отримані показники були трансформовані з часткових показників в коефіціє-
нти. Таким чином, отримані результати інтегрованого розвитку по кожному з 
підприємств (табл. 5). 
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Таблиця 4 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ДОСЛІДЖУВАНИХ КОМПАНІЙ ТА ЇХ РЕПЛІКАЦІЯ  
У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ 

Підприємство 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑘6 𝑘7 𝑘8 𝑘9 𝑘10 𝑘11 𝑘12 

Індикатор 

інтегрованого 
розвитку 

𝑒1 0,245 0,100 0,619 1,006 0,464 0,199 0,077 0,950 0,011 0,022 0,807 0,133 0,952 

𝑒2 0,022 0,309 0,001 0,699 0,254 0,044 0,232 1,039 0,066 0,950 0,010 0,321 0,856 

𝑒3 0,984 0,107 0,354 0,003 0,923 0,133 0,033 0,088 0,232 0,006 0,906 0,155 0,828 

𝑒4 0,055 0,138 0,818 1,017 0,033 0,497 0,077 1,006 0,199 0,008 0,531 0,077 0,856 

𝑒5 0,655 0,470 0,580 0,048 0,860 0,321 0,055 0,191 0,177 0,007 0,642 0,116 1,182 

𝑒6 0,157 0,306 0,191 0,566 0,014 0,143 0,027 0,416 0,041 0,211 0,587 0,198 1,281 

𝑒7 0,002 0,607 0,218 0,000 0,055 0,601 0,020 0,082 0,096 0,143 0,560 0,003 0,904 

𝑒8 0,234 0,061 0,621 0,382 0,287 0,123 0,587 0,048 0,007 0,011 0,082 0,498 1,161 

𝑒9 0,287 0,048 0,015 0,505 0,307 0,621 0,034 0,048 0,005 0,628 0,123 0,328 1,115 

𝑒10 0,074 0,082 0,897 1,013 0,295 0,496 0,084 0,609 0,179 0,414 0,992 0,274 1,101 

𝑒11 0,992 0,203 0,295 0,021 0,876 0,221 0,042 0,243 0,306 0,009 0,907 0,063 0,954 

𝑒12 0,081 0,950 0,585 0,094 0,439 0,898 0,073 0,188 0,010 0,125 0,762 0,021 0,945 

𝑒13 0,003 0,238 0,334 0,929 0,083 0,125 0,031 0,919 0,146 0,005 0,856 0,219 0,894 

𝑒14 0,025 0,270 0,353 0,973 0,290 0,265 0,050 0,970 0,076 0,011 0,946 0,366 0,965 

𝑒15 0,773 0,073 0,961 0,052 0,073 0,470 0,950 0,031 0,501 0,007 0,073 0,188 0,875 

 
Примітка: 𝑒1 – Едельвіка, 𝑒2 – Калина, 𝑒3 – Кременчуцька ВТФ "Кремтекс", 𝑒4 – Кременчуцька 

трикотажна фабрика, 𝑒5 – Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя", 𝑒6 – Нововолинська швейна 
фабрика, 𝑒7 – Прилуцька швейна фабрика, 𝑒8 – Рівненська фабрика нетканих матеріалів, 𝑒9 – Санта 
Україна, 𝑒10 – Свердловська швейна фабрика, 𝑒11 – Старт, 𝑒12 – Стрийська ШФ "Стрiтекс", 𝑒13 – Тетерів, 
𝑒14 – Хмільницька ШФ “Лілея”, 𝑒15 – Чернігівська ШФ "Елегант". 

Джерело: сформовано автором. 

 
Таблиця 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ ВІДПОВІДНО  
ДО РЕПЛІКАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

Підприємство 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑘6 𝑘7 𝑘8 𝑘9 𝑘10 𝑘11 𝑘12 
Індикатор 

інтегрованого 
розвитку 

𝑒1 0,245 0,100 0,619 1,006 0,464 0,199 0,077 0,950 0,011 0,022 0,807 0,133 0,952 

𝑒2 0,022 0,309 0,098 0,699 0,254 0,044 0,232 0,942 0,066 0,950 0,010 0,321 0,984 

𝑒3 0,937 0,107 0,354 0,050 0,923 0,133 0,033 0,088 0,232 0,006 0,906 0,155 0,898 

𝑒4 0,055 0,138 0,818 1,017 0,033 0,497 0,077 1,006 0,199 0,008 0,531 0,077 0,856 
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Закінчення табл. 5 

Підприємство 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑘6 𝑘7 𝑘8 𝑘9 𝑘10 𝑘11 𝑘12 
Індикатор 

інтегрованого 
розвитку 

𝑒5 0,655 0,470 0,580 0,119 0,789 0,321 0,055 0,191 0,177 0,007 0,642 0,116 1,249 

𝑒6 0,157 0,306 0,191 0,517 0,063 0,143 0,027 0,416 0,041 0,211 0,587 0,198 1,335 

𝑒7 0,002 0,607 0,218 0,000 0,055 0,601 0,020 0,082 0,096 0,143 0,560 0,003 0,904 

𝑒8 0,234 0,061 0,612 0,382 0,287 0,123 0,587 0,048 0,007 0,020 0,082 0,498 1,174 

𝑒9 0,287 0,048 0,024 0,505 0,307 0,621 0,034 0,048 0,005 0,619 0,123 0,328 1,127 

𝑒10 0,074 0,082 0,897 1,013 0,295 0,496 0,084 0,609 0,179 0,414 0,992 0,274 1,101 

𝑒11 0,886 0,203 0,295 0,126 0,876 0,221 0,042 0,243 0,306 0,009 0,907 0,063 1,066 

𝑒12 0,081 0,950 0,585 0,094 0,439 0,898 0,073 0,188 0,010 0,125 0,762 0,021 0,945 

𝑒13 0,049 0,238 0,334 0,883 0,083 0,125 0,031 0,919 0,146 0,005 0,856 0,219 0,963 

𝑒14 0,141 0,270 0,353 0,857 0,290 0,265 0,050 0,970 0,076 0,011 0,946 0,366 1,081 

𝑒15 0,773 0,073 0,859 0,052 0,073 0,470 0,950 0,133 0,501 0,007 0,073 0,188 0,976 

Джерело: сформовано автором. 

Для всіх компаній, інтегрованих згідно з реплікаційною моделлю, спостеріга-
ється підвищення рівня інтегрованого розвитку. Це підтверджує застосовність та 
ефективність реплікаційної моделі. Найвищий рівень ефективності характерний 
для Нововолинської швейної фабрики, ефективність розвитку якої збільшилася 
на 6 % у порівнянні з вихідним показником 2020 р. Але найбільше зростання 
ефективності розвитку характерне для компаній Калина, Старт та Тетерів. Най-
повільніше зростання спостерігається для Рівненська фабрика нетканих матеріа-
лів та Санта Україна – 1 %, хоча вони перебували у групі із середнім рівнем роз-
витку. Це вказує на те, що реплікаційна модель дозволяє здійснити інтегрування 
навіть компаніям з низьким рівнем розвитку і при цьому здійснити прорив, що 
перевищує показники більш розвинених компаній. 

У цьому дослідженні також розглянуто підхід до інтегрування підприємств у ре-
зультаті обміну їх потенціалами, результати якого наведено у табл. 6. При цьому ін-
тегрування здійснено з урахуванням ідентифікованих вікон для обміну ресурсами. 

Для Нововолинської швейної фабрики інтегрування, відповідно до дифузії си-
льних сторін, сприяло збільшенню ефективності розвитку на 5 %, тобто приблиз-
но на такому ж рівні, як і за реплікаційної моделі. Для компанії «Калина» підви-
щення ефективності становило близько 5 %, однак це практично в 2,5 рази 
нижче, порівняно з реплікаційною моделлю. Для компанії «Старт» підвищення 
ефективності розвитку становило лише 1 %, а для компанії «Тетерів» – рівень ро-
звитку залишився без змін. Але при цьому для Рівненської фабрики нетканих ма-
теріалів та Санта Україна підвищення ефективності розвитку склало 9,5 %. А для 
Хмільницької ШФ “Лілея” показник вбудованого розвитку знизився на 4,5 %. 
Таким чином, можна стверджувати, що підхід до інтегрування на основі дифузії 
сильних сторін ефективний для компаній із високим та середнім рівнем розвитку. 
При цьому він потребує ідентифікації та мінімізації ризиків. 
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Таблиця 6 
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ  

ВІДПОВІДНО ДО ОБМІНУ ПОТЕНЦІАЛОМ 

Підприємство 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑘6 𝑘7 𝑘8 𝑘9 𝑘10 𝑘11 𝑘12 
Індикатор 

інтегрованого 
розвитку 

𝑒1 0,245 0,100 0,619 1,006 0,464 0,199 0,077 0,950 0,011 0,022 0,807 0,133 0,952 

𝑒2 0,022 0,309 0,961 0,699 0,254 0,044 0,232 1,039 0,066 0,950 0,010 0,321 0,869 

𝑒3 0,984 0,107 0,354 0,929 0,923 0,133 0,033 0,088 0,232 0,006 0,906 0,155 0,848 

𝑒4 0,055 0,138 0,818 1,017 0,033 0,497 0,077 1,006 0,199 0,008 0,531 0,077 0,856 

𝑒5 0,655 0,470 0,580 0,568 0,860 0,321 0,055 0,191 0,177 0,007 0,642 0,116 1,253 

𝑒6 0,157 0,306 0,191 0,568 0,860 0,143 0,027 0,416 0,041 0,211 0,587 0,198 1,309 

𝑒7 0,002 0,607 0,218 0,000 0,055 0,601 0,020 0,082 0,096 0,143 0,560 0,003 0,904 

𝑒8 0,234 0,061 0,622 0,382 0,287 0,123 0,587 0,048 0,007 0,628 0,082 0,498 1,258 

𝑒9 0,287 0,048 0,622 0,505 0,307 0,621 0,034 0,048 0,005 0,628 0,123 0,328 1,209 

𝑒10 0,074 0,082 0,897 1,013 0,295 0,496 0,084 0,609 0,179 0,414 0,992 0,274 1,101 

𝑒11 0,992 0,203 0,295 0,973 0,876 0,221 0,042 0,243 0,306 0,009 0,907 0,063 0,932 

𝑒12 0,081 0,950 0,585 0,094 0,439 0,898 0,073 0,188 0,010 0,125 0,762 0,021 0,945 

𝑒13 0,984 0,238 0,334 0,929 0,083 0,125 0,031 0,919 0,146 0,005 0,856 0,219 0,894 

𝑒14 0,992 0,270 0,353 0,973 0,290 0,265 0,050 0,970 0,076 0,011 0,946 0,366 0,931 

𝑒15 0,773 0,073 0,961 0,052 0,073 0,470 0,950 1,039 0,501 0,007 0,073 0,188 0,815 

Джерело: сформовано автором. 

 
При порівнянні отриманих результатів з двох аналізованих підходів до інтег-

рування розвитку слід зазначити, що модель реплікації сприяє підвищенню ефек-
тивності для всіх компаній. Середній рівень розвитку компаній на основі інтегро-
ваності на основі дифузії сильних сторін становить 4,6 %, а з використанням 
реплікаційної моделі – 8,5 %. Отже, найвищий рівень розвитку досягається за до-
помогою моделі реплікації. Відповідно до підходу обміну потенціалом, для роз-
винених компаній спостерігається значне збільшення ефективності. Але при цьо-
му є компанії, для яких рівень розвитку залишається на колишньому рівні або, 
що ще гірше, має відставання. Інтегрування бізнесу з використанням дифузії си-
льних сторін має дуже високий рівень ризику і може використовуватися тільки 
компаніями з високим рівнем розвитку, які у разі загрози мають фінансові ресур-
си для їх запобігання або відшкодування. 

Для визначення взаємозв’язку між інтегрованим розвитком досліджуваних 
підприємств та його розвитком загалом проведено регресійний аналіз. Його ре-
зультати графічно відображені у табл. 7-8. 
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Таблиця 7 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ІНТЕГРОВАНИМ  
ТА ЗАГАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДЖУВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЧАСТИНА 1) 

Показник  df SS MS F Значимість F 

Регресія 1 0,1541 0,1541 74,6129 0,0000 

Залишок 14 0,0289 0,0021 — — 

Всього 15 0,1830 — — — 

Джерело: сформовано автором. 

Таблиця 8 

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ІНТЕГРОВАНИМ  
ТА ЗАГАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДЖУВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЧАСТИНА 2) 

Фактор  Коеф. 
Станд.  

ошибка 
t-стат. P-значення 

Межі довірчого інтервалу 

нижні 95 % верхні 95 % 

Y-перетин –0,2501 0,0768 –3,2554 0,0058 –0,4149 –0,0853 

Індикатор інтегрованого 

розвитку 
0,6731 0,0779 8,6379 0,0000 0,5060 0,8402 

Джерело: сформовано автором. 

 
За результатами проведеного дисперсійного аналізу сформовано рівняння регре-

сії, яке графічно відображено на рис. 3. Отримана регресійна модель застосовується, 
оскільки P-значення нижче 0,05. Також контрольними точками, що підтверджують 
адекватність даної моделі є Ftabl<F (6,8<74,61), tobs=6,59 перевищує tcrit = 2,48. 

 

Рисунок 3. Взаємозв’язок інтегрованого розвитку та рівня загального розвитку  

досліджуваних компаній 

Джерело: сформовано автором. 
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Між інтегрованістю та загальним розвитком досліджуваних текстильних ком-
паній спостерігається досить високий взаємозв’язок. Це підтверджує коефіцієнт 
детермінації, що становить R^2=0,84. На основі отриманого рівняння регресії 
змодельовано рівень розвитку підприємств у результаті їхньої інтегрованості 
(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Змодельовані показники розвитку досліджуваних компаній  
у результаті інтегрованості за допомогою реплікаційної моделі 

Джерело: сформовано автором.  

 
Таким чином, компанії, що використовують реплікаційну модель інтегровано-

сті, розширюють можливості свого розвитку і підвищують його ефективність. 
Серед компаній, які були виключені та не використовували інтегрованість, є 
представники, які, ймовірно, матимуть відставання у розвитку порівняно з інтег-
рованими компаніями. Особливо актуальною і необхідною є інтегрований розви-
ток для менш розвинених компаній, які здатні з його допомогою зробити великий 
стрибок на основі синергії. В умовах кризи та пандемії Covid-19 компанії, орієн-
товані на інтегрований розвиток за допомогою реплікаційного підходу, можуть 
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ефективніше використовувати свої фінансові ресурси і при цьому суттєво підви-
щити загальний рівень розвитку підприємства. 

Висновки. Науковим внеском дослідження є розширення методичних ін-
струментів оцінювання ефективності інтегрованості компаній через призму ро-
звитку бізнесу. Сформована реплікаційна модель фінансування інтегрованого 
розвитку передбачає, кожна компанія має свій «геном» розвитку, який дозволяє 
ідентифікувати точки дотику з іншими суб’єктами господарювання. Формуван-
ня інтегрованого розвитку, засноване на чотирьох напрямках (економічному, 
інноваційному, інформаційному та організаційному), надає підприємству мож-
ливість не тільки використати переваги інтегрованої компанії, але й зміцнити 
слабкі сторони. Карта інтегрованості розвитку досліджуваних підприємств є на-
вігаційним елементом запропонованого методичного підходу. Вона надає мож-
ливість визначити точки для фінансового зіткнення не лише з урахуванням 
пріоритетного напряму розвитку, а й рівня інтегрованості. Реплікаційна модель 
дозволяє обґрунтувати фінансування взаємодії компаній, що має найбільший 
вплив для розвитку бізнесу в умовах кризи. 

Рівень розвитку досліджуваних компаній протягом останніх п’ять років не 
надає чітких тенденцій, властивих усім компаніям. Але наприкінці досліджува-
ного періоду внаслідок наслідків пандемії Covid-19 для всіх досліджуваних під-
приємств характерне різке зниження рівня розвитку. Особливо відчутними є 
зміни показників функціонування досліджуваних компаній, які мають суттєвий 
вплив на рівень їх розвитку. В умовах невизначеності одним із варіантів виходу 
з кризи для компаній є об’єднання спільних зусиль у контексті інтегрованості 
їхньої діяльності. Помітним є вплив поширення пандемії та карантинних обме-
жень, внаслідок яких для більшості компаній характерний найвищий рівень ін-
тегрованості за підсумками 2020 р. за інформаційним та організаційним напря-
мками. При цьому економічні пріоритети відійшли на задній план. 

Практичним внеском дослідження є апробація моделі реплікації інтегрова-
ного розвитку підприємств. Її застосування для підприємств з низьким рівнем 
розвитку сприяє прискоренню розвитку та досягненню темпів, що перевищують 
показники найбільш розвинених підприємств. Альтернативний варіант форму-
вання системи фінансування на основі дифузії сильних сторін може бути реко-
мендований тільки для розвинених компаній та потребує ідентифікації та міні-
мізації ризиків. У дослідженні проведено порівняння ефективності репліка- 
ційної моделі та взаємодії компаній на основі дифузії сильних сторін із застосу-
ванням фінансового взаємозаліку в умовах Covid-кризи. Порівняльний аналіз 
отриманих результатів згідно з двома підходами дозволив визначити переваги 
та обмеження реплікаційної моделі в контексті підвищення рівня розвитку для 
всіх компаній. Дослідження доводить, що компанії, що використовують інтег-
рований розвиток на основі реплікаційної моделі, можуть розвивати швидшими 
темпами в умовах Covid-кризи, порівняно з традиційним підходом. Підприємс-
тва, що реалізують реплікаційну модель інтегрованого розвитку, можуть значно 
підвищити його перспективи та результативність. Компанії, орієнтовані на інте-
грований розвиток на основі реплікаційного підходу, можуть ефективно вико-
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ристовувати свої фінансові ресурси при одночасному значному підвищенні за-
гального рівня розвитку бізнесу в умовах Covid-кризи. 

Обмеження проведеного дослідження виходить із значного обсягу даних, які 
складно обробити вручну. Подана в даному дослідженні демонстрація інтегро-
ваного розвитку підприємства з використанням парних реплікацій його ефекти-
вності є спрощеною, оскільки передбачає взаємодію з однією компанією. На 
практиці компанія може одночасно інтегрувати свій розвиток з багатьма підп-
риємствами, які мають свою специфіку та можуть бути представниками інших 
галузей та сфер функціонування. Це розширює рамки дослідження та потребує 
мультиреплікації. В даному дослідженні передбачається, що інтегрованість з 
подібними суб’єктами не є ключовою, оскільки не відноситься до основного 
виду її діяльності, а представляє лише допоміжну функцію. При цьому обме-
ження також може виявлятись у відсутності потреби інтегрованого розвитку. 
Групування досліджуваних компаній згідно з парною реплікацією інтегровано-
го розвитку дозволило визначити компаній, для яких інтегрованість із наявними 
підприємствами є не доцільною, оскільки, згідно з запропонованим методичним 
підходом, у них відсутні точки фінансового дотику для реплікації. 

У перспективі дослідження може бути розширено у контексті трансформації 
відсоткового співвідношення реплікаційних відшкодувань у фінансовому вимірі 
з метою визначення фінансових вигід у грошовому еквіваленті. Також можливе 
дослідження мультиінтегрованого підходу, тобто вивчення одночасної взаємо-
дії не лише з декількома компаніями, а й з іншими зацікавленими сторонами. 
Для цього також можливе створення відповідного програмного продукту для 
полегшення проведення розрахунків із застосуванням великих даних та візуалі-
зації отриманих результатів. 
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Abstract. The purpose of this study is to form a replication model of inte-

grated enterprise development and its testing at the enterprises of light indus-
try in Ukraine. In this study, the integrated development of the enterprise is 
considered as a set of ways of interaction of internal and external determinants 
of performance efficiency of enterprises, ensuring optimal coordination, syn-
chronization and coherence of funding relationships, taking into account eco-
nomic, innovation, information and organizational benchmarks. The methodo-
logical tools of this study are based on the author’s approach to the formation 
of integrated development of companies based on the replication model. The 
formation of integrated development based on four directions (economic, inno-
vative, informational and organizational), gives the enterprise an opportunity 
to use not only the advantages of the integrated company, but also to 
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strengthen the weaknesses. The integrated development map of the companies 
under study is the navigating element of the proposed methodological ap-
proach. It allows identifying points for financial collision, not only taking into 
account the priority direction of development, but also the level of integration. 
The study compares the effectiveness of the replication model and the interac-
tion of companies based on the diffusion of strengths with the application of 
financial offsets in a covid-crisis environment. A comparative analysis of the 
results obtained from the two approaches helped to identify the advantages 
and limitations of the replication model in the context of increasing the level of 
development for all companies. The study proves that companies using inte-
grated development based on the replication model can develop at a faster 
pace in a covid-crisis compared to the traditional approach. Enterprises that 
implement a replicative model of integrated development can significantly im-
prove its prospects and performance. Companies focused on integrated devel-
opment based on the replication approach can effectively use their financial 
resources while significantly improving the overall level of business develop-
ment in a covid-crisis environment. The conducted research can be useful for 
those who develop corporate governance strategy and investment policy, as 
well as form the risk management in the company in order to effectively devel-
op the business on the basis of its integrated operations. 
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analysis; COVID-crisis. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ  
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Анотація. Незважаючи на досить широку лінійку розроблених моделей 

для управління клієнтською базою, практика впровадження повноцінних 
моделей управління такими базами досить невелика. Це пов’язано, в пер-
шу чергу, з трудомісткістю і високими витратами на реалізацію комплекс-
ної моделі управління клієнтською базою компанії. Також проблема криється і 
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