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COGNITIVE INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY

У статті обгрунтовано необхідність виокремлення методологічних підходів до дослідження інтеграційних
процесів на основі декомпонування та структуризації економічних вчень про інтеграцію. Запропоновано на
основі цілісного науково-теоретичного узагальнення основоположних здобутків вчених щодо реалізації інтеграційної взаємодії виокремити методологічні напрями формування та розвитку інтеграційних процесів: технологічний, ринковий, інституційний, динамічний, ресурсний, знаннєорієнтований, компетентнісний, владний, когнітивний, праксеологічний, адаптивний, комунікативний, інформаційний, витратний, структурний,
ціннісний, стратегічний, конкурентний, трансформаційний, інноваційний, ситуаційний, функціональний, системний, процесний, організаційний, самоорганізаційний, концентричний, циклічний, підприємницький, проектний, соціальний, екологічний, просторовий, стосунковий, реляційний, нормативно-правовий, фінансовий, маркетинговий, управлінський, синергетичний, гуманітарний, проблемно-орієнтаційний, рефлексивний, консолідаційний, випадковий, атракційний (опціонний). Запропоновані підходи надають можливість
віддзеркалювати існуючі реалії розуміння інтеграції та в повній мірі відображати її зміст. Методологія структуризації інтеграційних процесів дозволить у подальшому розвивати теоретико-методологічний базис концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання.
In this paper the necessity of distinguishing methodological approaches to the study of the integration process
on the basis of layout and structuring of economic doctrines of integration. Proposed based on a holistic scientific and
theoretical generalization fundamental achievements of scientists to implement the integration interaction distinguish
methodological trends shaping and development of integration processes: technological, market, institutional,
dynamic, resource, intellectual, complementary, overbearing, cognitive, practical, adaptive, communication,
information, costly, structural, value, strategic, competitive, transformational, innovative, situational, functional,
system, process, organizational, self-organizing, concentric, cyclic, business, design, social, environmental, spatial,
conflict, relational, legal, financial, marketing, management, effective, humanitarian, problematic, reflective,
consolidated, random, optional. The proposed approaches make it possible to reflect the current realities of integration
and understanding to fully display its contents. The methodology of structuring the integration process will allow to
further develop the theoretical and methodological basis of the concept of the integration of business entities.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, теорія інтеграції, передумови інтеграції, генеза інтеграції, еволюція інтеграції.
Key words: integration, integration process, the theory of integration, premise integration, integration of genesis,
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Формування методології розвитку інтеграційних процесів
потребує здійснення цілісного науково-теоретичного узагальнення основоположних здобутків вчених щодо реалізації інтеграційної взаємодії економічних суб'єктів. Таким чином, актуалізується потреба декомпонування та структуризація компліментарного наукового доробку у цій сфері у когнітологічні
підходи з метою подальшого розвитку інтеграційної теорії.
Відповідно це сприятиме глибокому методологічному забезпеченню розвитку інтеграційних процесів у економіці, що обумовлює актуальність проблематики даної статті.

Бушмелева [11]); інноваційний (П. Друкер [12]); просторовий
(Р. Фаснахт [13]).
Інваріантність підходів до дослідження інтеграційних процесів пояснюється як історичною закономірною характеристикою їх розвитку, так і різноманіттям теоретичних моделей формування та функціонування інтеграційних структур. Разом з
тим, представлені підходи характеризуються вузькістю та моноаспектністю, відсутністю однозначності в принципах та засадах їх виокремлення, що в свою чергу, значною мірою ускладнює в подальшому побудову конкретних моделей для управління окремими аспектами діяльності інтегрованих формувань. Зважаючи на це, нами зроблено висновок, дана ситуація є
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
дещо формальною і не може віддзеркалювати існуючі реалії
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
розуміння інтеграції та в повній мірі відображати її зміст, а отже,
ПРОБЛЕМИ
потребує методологічного обгрунтування предметного простоСучасний науковий формат розвитку інтеграційних про- ру інтеграції.
цесів господарюючих суб'єктів базується на новітніх підходах
до дослідження еволюції та методології теорії інтеграції, серед
МЕТА СТАТТІ
яких: фінансовий (А. Мовсесян); інформаційний (М. Шерешева
З огляду на вищевикладене, метою статті є синтез зазначе[1]), системний (С. Мещерякова [2],); маркетинговий (А. Бала- них компліментарних здобутків у когнітологічні підходи з мебаниць [3], П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок [4]); логістичний (Дж. тою структурування та упорядкування наявних теоретичних
Джонсон, Д. Вуд [5]); динамічний (А. Попов [6]); владний (В. Де- знань та формування методологічного забезпечення щодо якіментьєв [7]); стратегічний (В. Катькало [8]); конкурентний (М. сного розвитку цілісного предметного простору інтеграційної
Портер [9]); управлінський (А. Пилипенко [10]); адаптивний (Г. теорії.
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Таблиця 1. Когнітологія інтеграційних процесів в контексті новітніх теоретико-методологічних підходів соціоекономічної феноменології
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В якості розвитку теорії інтеграції як самостійного наукового економічного знання запропоновано виокремити такі аспекти її наукового дослідження (табл.1): технологічний, ринковий, інституційний, динамічний, ресурсний, знаннєорієнтований, компетентнісний, владний, когнітивний, праксеологічний, адаптивний, комунікативний, інформаційний, витратний,
структурний, ціннісний, стратегічний, конкурентний,
трансформаційний, інноваційний, ситуаційний, функціональний, системний, процесний, організаційний, самоорганізаційний, концентричний, циклічний, підприємницький, проектний,
соціальний, екологічний, просторовий, стосунковий, реляційний, нормативно-правовий, фінансовий, маркетинговий, управлінський, синергетичний, гуманітарний, проблемно-орієнтаційний, рефлексивний, консолідаційний, випадковий, атракційний
(опціонний). Кожен методологічний напрям дослідження інтеграції сформувався на основі еволюції теоретичних передумов,
які закладені у економічних та соціальних концепціях та вченнях. Крім того, він визначається іманентними особливостями
та домінантами, які актуальні в сучасних умовах та стали базисом подальшого розвитку інтеграції шляхом проектування основних положень на економічну дійсність. Разом з тим, методологічні підходи мають певні недоліки та обмеження застосування, що сприяє подальшому розвитку та удосконаленню запропонованих іманентних положень. Наприклад, надбанням технологічного підходу стало обгрунтування: економії за рахунок
ефекту масштабу; диференціації продуктів; концентрації факторів виробництва; побудови дивізійних організаційних структур; максимізації корисності; оптимізації витрат; конкурентоспроможності за рахунок впровадження інновацій. Разом з тим,
його недоліками визначено: неспроможність обгрунтування феномену інтеграційних процесів лише технологічними факторами; обмеження мотивів до інтеграції лише внутрішніми параметрами діяльності. Надбаннями ринкового підходу стали: визначення ролі ринку в регулювання інтеграції, розгляд форм контракцій; відносини між власниками, менеджерами та працівниками; граничні вигоди від інтеграції; класифікація трансакцій
тощо. Недоліки: обмеження раціональності (неможливість прогнозу подій); наявність опортунізму; додаткові витрати внаслідок специфічності активів; проблема двосторонньої залежності
(подвійність у розподілі прав контролю) тощо. Внеском ресурсного підходу стало започаткування дослідження: стимулів
інтеграційних процесів; параметрів інтеграції; розподілу ресурсів в інтегрованій структурі; внутрішнього потенціалу корпорації; оптимізації вибору партнерів. Недоліком підходу стало неврахування динамічності розвитку інтеграційних процесів
та обмеження досліджень матеріальними (традиційними) ресурсами.
Разом з тим, технологічний підхід став похідним для розвитку інших методологічних напрямів (компетентісного, інформаційного, екологічного) тощо. Когнітологія інтеграційних процесів в контексті інших новітніх теоретико-методологічних
підходів представлена у таблиці 1, де відображено його сутнісно-змістовне наповнення та визначено базові еволюційні передумови. Таким чином, інтеграція — це складний соціально-економічний феномен, що має багатоаспектний предмет дослідження. Очевидно, що розуміння змісту інтеграції, семантичне структурування її предметного простору, дозволить як розвивати
теоретичні та методологічні засади інтеграційної теорії, так і у
подальшому розробляти дієві механізми формування та розвитку інтеграційних відносин між суб'єктами господарювання
в нестабільному підприємницькому середовищі.
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Запропоновано на основі цілісного науково-теоретичного
узагальнення основоположних концептуальних здобутків у
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