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СЕКТОРАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Abstract. The article examines the international position of ukrainian engineering in the European
economy and sectoral effects of transformation for Ukraine due to its varied integration. In the article
is analyzed the current state of engineering industry and are defined prospects of development. It
is proved that the most appropriate direction for further development of engineering in Ukraine is
to create the cluster model of interstate cooperation of ukrainian producers and related companies
in the European Union based on the fundamental principles of the EU Strategy “Europe 2020”
including the so-called flagship initiative of industrial policy, which aims at globalization and is built
on the basic mechanisms of European cluster policy. Clustering of Novokramatorsk machine factory
(NKMZ) would include further development of cooperation with leading European enterprisesinnovators – firms Siemens (Germany), Siemens Wind Power (Denmark) and Danieli (Italy). The most
important areas of formation of common interest would become megaclusters in European Union:
technological products, heavy machinery and electricity, which would significantly strengthen the
position on global markets.
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Сучасне машинобудування України стоїть перед доволі важкою дилемою вибору найбільш
оптимального шляху розвитку, котрий міг бути орієнтованим як на високотехнологічний ринок країн
Європейського Союзу, так і на ринок держав СНД, який попри всі очікувані для підприємств цієї галузі
сьогоденні переваги тим не менше зазнав значних структурних змін з огляду на загострення конкуренції
на ньому з боку провідних західних компаній, позиції багатьох з яких в окремих секторах є близькими
до монопольних. Найбільш уразливою позицією своєрідного «змагання» на пострадянському ринку між
вітчизняною та західною продукцією, як і раніше, залишається її технологічність. Тобто машинобудівні
підприємства України використовують, як правило, ті способи виробництва своєї продукції, що
відносяться до другого-четвертого технологічного укладів, за допомогою яких у середині ХХ ст.
були сформовані так звані стартові галузі розвитку національної економіки, проте сучасний рівень
інноваційності в них й досі залишається надзвичайно низьким, адже існуючі виробничі процеси не
передбачають формування тієї системи стимулів, котра була б зорієнтована на досягнення щонайменше
регіонального лідерства в окремих сферах ноу-хау.
В умовах посилення в світі глобалізаційних процесів та зростання в них питомої ваги інноваційних
компонентів, вітчизняне машинобудування доволі проблематично відносити бодай до однієї з
категорій національних витрат на прирощування знань, адже як виходить за російським дослідником
В. Дементьєвим зараз існують лише дві категорії інтелектуальних інвесторів – інноваторів тобто тих,
котрі здійснюють розширене фінансування досліджень з наступною комерціалізацією відкриттів
та винаходів, яким притаманний відповідний алгоритм їх запровадження, поширення та повторної
комерціалізації, а також імітаторів, головним сектором дії яких є запровадження апробованих раніше
технологій, що суттєво знижує ризик інвестування, проте й в отриманні надвисоких прибутків вони
також обмежені.
Намагання багатьох ТНК диверсифікувати свої ризики нерідко призводить до їх своєрідної
стратифікації, внаслідок чого створюється нова інституційна модель підтримки, котра охоплює
розгалужену систему національних, державних та приватних фондів, агенцій, бізнес-парків тощо. Свого
часу на прикладі саме машинобудівної галузі групою європейських дослідників була запропонована
поліструктурна модель регулювання цього сектору, котра включає цілу низку континентальних
фондів, установ та інших інституцій зокрема:
Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., Hamdouch, A. (2013). The International Handbook on Social Innovation
– Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
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– AND – Національну дослідницьку агенцію;
– ERDF – Європейський фонд регіонального розвитку;
– OSEO – Державні агенції щодо підтримки малого і середнього бізнесу;
– PRES – Регіональні центри вищої освіти;
– FCPI – Фонди інноваційних інвестицій;
– DRRT – Регіональну агенцію з дослідження та технологій;
– RTRA – Тематичні мережі сучасних досліджень;
– CRI – Центр інноваційного посередництва.
Всі вони взаємодіють між собою, а в окремих випадках взаємодоповнюють один одного. Існуючу
розгалужену інструментальну модель слід було б доповнити ще й бізнес-парками, промисловими та
сервісними групами, венчурними та інвестиційними фондами, системну дію яких в умовах посилення
континентальних, інтеграційних процесів важко переоцінити.
Попри те, що в Україні створенні окремі інституції, метою яких є інновації, вони тим не менше
не можуть вважатися відповідальними за формування цілісної системи інституційно-інноваційного
прориву в макросередовищі, адже орієнтовані, насамперед, на запровадження та співучасть в організації
неінтегрованих форм секторального розвитку. З огляду на це надзвичайно важливим є факторне
оцінювання конкурентних переваг машинобудування (рис. 1).

Рис. 1. Загальна конкурентоспроможність
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Як випливає з рис. 1, очікуване зростання конкурентоспроможності вітчизняного машино
будування, має насамперед реалізуватися через три основні форми – знаннєву, стійку (сталу) та
продуктивну. Якщо перша з них уособлює в собі отримані як індивідом, так і всім суспільством нові
знання про способи виробництва, то вже друга – визначає можливості певного підприємства (компанії,
фірми) працювати ефективно та забезпечувати собі сталість попиту на продукцію, що випускається,
навіть за умов постійних ендо- та екзогенних шоків, що мають місце у світовому господарстві.
На етапі формування економіки конкурентоспроможності надзвичайно важливим є виокремлення
її видів, починаючи від знаннєвої компоненти, яка має забезпечити глобальні переваги підприємству
(фірмі)-інноватору та підприємницької, котра визначає секторальні переваги в межах існуючої моделі
країни.
Інший, більш сучасний, а тому й більш дієвий вигляд має мережна економіка, котра почала
активно формуватися на межі ХХ–ХХІ ст.ст. Для вітчизняного машинобудування вона має надзвичайно
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велике значення, адже дозволяє хоча б на початкових стадіях горизонтальної та вертикальної інтеграції
приєднатися до принципово нових виробничих систем, характерним прикладом по праву можна
вважати кластери, вплив яких на Європейську і світову економіку впродовж 2014–2020 рр. має суттєво
зрости.
Як випливає з рис. 1, факторами стійкої конкурентоспроможності можуть вважатися такі: якість
середовища, під яким слід розуміти не лише стан довкілля та розвиток інфраструктури (транспорт),
а й систему інтелектуального та фізичного відтворення робочої сили (культура, відпочинок); рівень
життя, котрий складається, на думку автора, «з двох поверхів» – громадської безпеки і маятникової
міграції (якщо раніше при визначенні характеру руху населення говорили про переміщення
працівників з передмістя до головного міста, то зараз все частіше до аналізу береться міждержавний
рух сукупної робочої сили в межах того чи іншого інтеграційного угруповання). Натомість нижній
поверх пропонованої моделі утворюють важливі соціальні елементи, котрі визначають прожитковий
мінімум та забезпеченість житлом, що в цілому відповідає «нижньому поверху» піраміди А. Маслоу.
Натомість блок «Об’єднання та співучасть» являє собою систему чинників людської самореалізації,
в основі якої лежить розширення можливостей, поліпшення житлових умов та добробуту населення,
тобто «верхні поверхи» зазначеної вище «піраміди». Такі цілі, на нашу думку, не можуть вважатися
завданнями лише корпорацій, адже їх генерує усе суспільство.
З огляду на це, випливає, що машинобудування України потребує значних інституційних,
бізнесових, організаційних та трансформаційних змін, які умовно можна звести до семи
найсуттєвіших:
– розширення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в селективні сфери
машинобудування, основою виокремлення яких має стати високий рівень створення на підприємствах
цієї сфери доданої вартості;
– просторова оптимізація мережі машинобудівних підприємств, в межах управління якою
визначальним має стати глобалізаційний, а не державно-регіональний підхід;
– зміна асортиментної політики підприємства з поступовим збільшенням створеної ним частки
доданої вартості в ціні готового виробу;
– будівництво нових видів інноваційних підприємств, котрі в своїх стратегіях чітко орієнтовані
на постачання деталей, машин і механізмів в країни Європейського Союзу, а також на інші високо
конкурентні ринки світу з домінуванням в структурі випуску високотехнологічної продукції;
– максимальне врахування диверсифікаційних та технологічних детермінант розвитку країн
ЄС щодо стимулювання екологічного машинобудування, альтернативної енергетики, енергетичного
інтернету та реалізації основних напрямів третьої промислової революції, що стосується
енергозбереження, випуску екологічних машин та енергетичного інтернету;
– розвиток коллабористських відносин на секторальних ринках машинобудування в процесі
становлення в їхніх межах нових форм організації виробництва, котрі містять окремі інтегруючі
елементи (наприклад, мережі збуту);
– кластеризація виробничих процесів українських підприємств в межах створення міжнародних
технологічних ланцюгів руху інновацій та глобального трансферу технологій між фірмамиконкурентами, які, тим не менше, не можуть суперечити конкурентному законодавству ЄС (рис. 2).
Починаючи з 2008 р. в ЄС активно йде процес кластеризації і станом на кінець 2010 року в країнах
Спільноти діяло 1131 кластерів 1–3 рівня «зірковості», належність до якої визначається в Євросоюзі
виходячи з реальних обсягів виробництва в межах регіону, країни, а також усього інтеграційного
угрупування. Всі вони були поділені на 38 торгових секторів, в основу яких було покладено технологічний
принцип. З них було відібрано сім, які мають пряме відношення до машинобудування України у т.ч. дві
підгалузі важкого та електроенергетичного машинобудування, що відповідає спеціалізації Донецької
області і де конкурентні позиції НКМЗ виглядають доволі суттєвими.
З огляду на це було запропоновано запровадити розширену модель взаємодії українського ВАТ
зі своїми партнерами в Західній Європі – компаніями «Siemens AG» (Німеччина) і «Siemens Wind
Power» (Данія) та італійської «Danielі», котрі вже тривалий час не лише мають тісні коопераційні
зв’язки з іншими західноєвропейськими фірмами, а й створили разом із деякими з них різно-розмірні
інноваційні кластери. Враховуючи те, що кожна з цих компаній спеціалізується на продукуванні
високих технологій, найбільш прийнятною для НКМЗ могла б стати нова форма партнерських відносин,
котра включає принципово іншу різнорівневу модель створення та функціонування міжнародних
кластерів, в котрих має місце активний трансфер технологій як прямої дії, що було описано вище
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Рис. 2. Сценарій секторальної кластеризації Новокраматорського машинобудівного заводу
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Запропонована модель взаємодії, в разі організації
самостійної дослідницької лабораторії при НКМЗ, могла б претендувати, кооперуючись з іншими
установами з країн ЄС на додаткове фінансування наукової і проектної діяльності через інструменти
Н2020 (горизонт 2020), скерованої на реалізацію спільних інноваційних заходів та програм.
Втім подібний проект не позбавлений й деяких ризиків, найсуттєвішими з яких є наступні:
– можлива розбіжність інтересів між учасниками майбутнього кластеру, насамперед тоді, коли
йтиметься про реінвестування прибутку;
– застаріла виробнича база НКМЗ, яка, за умов подальшої експлуатації та відсутності суттєвої
модернізації технологічних процесів, може виявитися мало конкурентною при коінтеграції підприємства
до європейських кластерів;
– загострення конкуренції між іншими компаніями та фірмами з якими ТНК «Siemens» та
«Danieli» мають усталені, перевірені часом технологічні зв’язки.
Найбільш доцільною моделлю взаємодії могло б стати виробництво вітросилових установок (а
не лише великих металоміських деталей до них), що напряму випливає з амбітної стратегії ЄС «Європа
2020» (рис. 3).
Як випливає з рис. 3, модернізована індустріальна модель ЄС являє собою систему взаємно
скерованих заходів національної і наднаціональної спільної дії. При цьому основний упор робиться
саме на тих заходах, відповідальною за реалізацію яких має стати Європейська Комісія. Для
вітчизняного машинобудування надзвичайно важливим є сприйняття нової моделі індустріальної
політики Європейського Союзу та вплив за її допомогою на сукупний попит, котрий базуватиметься на
розширенні коопераційних зв’язків. Важливим також є система заходів, що орієнтована на покращення
бізнес-середовища, яке відтепер буде стимулюватися на двох рівнях.
У своїх планах подальшої модернізації Європейський Союз пішов далі, проголосивши одним
із пріоритетів інтернаціоналізацію малого і середнього бізнесу (МСБ), котра проходитиме разом з
послабленням адміністративного тиску на компанії (національний рівень). Також Європейський Союз
вніс декілька застережних заходів щодо існуючої системи взаємодії: уряд – роботодавці – профспілки.
Відтепер до них додалися ще й наукові організації, котрі є відповідальними за здійснення оптимізаційних
процесів на виробництві, та товариства захисту прав споживачів, які мають відстоювати інтереси
простих громадян, як окремої країни, так і Спільноти у цілому.
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Рис. 4. Наднаціональна модель Інноваційного Союзу.
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Наднаціональний рівень побудови Інноваційного союзу ЄС є важливим й для України (попри
відсутність у неї статусу члена Спільноти). Найголовнішими пріоритетами мали б стати наступні
заходи:
– долучення до Європейського простору для досліджень та інновацій, що б дозволило чітко
позиціонувати на європейському континенті свої наукові розробки;
– розроблення моделі співробітництва з єдиним патентним Бюро ЄС;
– становлення системи партнерських відносин з Європейським Інвестиційним банком;
– імплементація механізмів та інструментів ЄС щодо розвитку інноваційних технологій у МСБ.
Надзвичайно важливим для НКМЗ є його подальша інноваційна трансформація, яка, на нашу
думку, не повинна обмежуватись лише технологічним переоснащенням. Інструментом підвищення
продуктивності праці та скорочення видатків могли б стати використання Lean-технологій, котрі в
межах нової системи організації виробництва в японській компанії «Toyota Production System», були
свого часу запроваджені для ряду російських машинобудівних підприємств у вигляді новаторського,
за своєю суттю, підходу «ощадливого виробництва» (Lean manufacturing), відомого під назвою «П’ять
S», що охоплює:
– загальну систему управління якістю (TQM);
– систему загального виробничого обслуговування (TPM);
– систему «точно – вчасно» (LT);
– систему «витягування» (Kanban), котра передбачає картування потоків створення цінностей та
сучасну систему відбору пропозицій щодо покращення виробничого процесу.
Частково цей підхід використовується й зараз на заводах компанії «Airbus» та EADS, а починаючи
з 2012 року – набув широкого запровадження й в Російській Федерації, зокрема на Іркутському
авіаційному заводі (РФ), що стало одним із стимулів щодо створення відповідних стандартів ISO
серії 9000. Важливим елементом процесу технологічно-організаційного переозброєння підприємства
стали нові підходи до менеджменту, реалізація котрих, як зазначає С. Яманов «… багато у чому
залежить від підтримки вищого керівництва, командної роботи компетентних менеджерів та виконавців,
а також від раціональної системи мотивації персоналу, що залучається в процеси привнесених
покращень».
Для вітчизняних машинобудівних підприємств надзвичайно важливим могли б бути наступні
структурні компоненти японського менеджменту:
– моніторинг ефективності роботи обладнання, наслідком чого має стати рішення про технічне
переоснащення основних виробничих процесів;
– запровадження системи подання пропозицій щодо покращення існуючих на підприємствах
технологій (кайдзен-пропозицій, котрі мають замінити розповсюджену в колишньому СРСР систему
рацпропозицій);
– розвиток творчого потенціалу співробітників, що сприятиме креативізації продукції що
випускається, зниженню непродуктивних витрат;
– широке залучення персоналу до реалізації моделі «ощадливе виробництво»;
– зростаючий національний і міжнародний обмін інформацією з провідними машинобудівними
компаніями України та ЄС.
Водночас, надзвичайно важливою для вітчизняної економіки і машинобудування зокрема, мала
б бути внутрішня кластеризація цієї галузі, яка б дозволила суттєво диверсифікувати виробництво,
зробивши його більш конкурентним. Розроблена під керівництвом академіка О.І. Амоши та професорів
В.І. Дубницького та І.П. Булєєва модель промислового кластера виробництва трубопровідної
апаратури заслуговує, з нашої точки зору, на особливу увагу, адже вона максимально адаптована до
місцевих умов і водночас базується на порівняно нових технологіях, котрі застосовуються у деяких
Європейських країнах.
На думку вищеназваних авторів, організаційно значущим при створенні кластерів мало б стати
виокремлення детермінантів їхньої очікуваної успішності. З точки зору розробників їх має бути сім:
– близькість до товарних ринків;
– доступність специфічних природних ресурсів;

 Яманов, С. (2012). Lean-технологии как инструмент повышения производительности труда и сокращения
издержек. Экономист, 9, 85-89.

Булеев, И.П., Дубницкий, В.И. (2011). Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу: монография:
[в 4-х т.]. Донецк: Юго-Восток.
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– забезпечення кваліфікованою робочою силою;
– можливість повного доступу до інформації;
– економія за рахунок масштабів виробництва;
– більш низька вартість операцій;
– можливість залучати до співробітництва фірми, котрі є дисперсно-розподіленими на території
регіону.
З огляду на вищесказане випливає, що європейська кластерна модель розвитку вітчизняного
машинобудування являє собою сукупність послідовних оптимізованих технологічних процесів, котрі
орієнтовані на випуск конкурентоспроможної продукції з метою задоволення потреб внутрішнього
та європейського ринку. Ефективність роботи кластерної моделі у вітчизняному машинобудуванні
зумовлена системною дією ендо- та екзогенних чинників, які зумовлюють її стійкість, опір до
економічних шоків та спроможність швидкого реагування на глобальні кон’юнктурні зміни.
Зближення України з Європейським Союзом дозволить змінити ставлення урядових кіл
і підприємців, які працюють в сфері реальної економіки, щодо необхідності якнайшвидшої
модернізації технологій, котрі використовуються на виробництві, а це забезпечить поступову
конвергенцію та кооперацію фірм-лідерів що базуються на території держав-членів ЄС з українськими
товаровиробниками, тобто матиме місце системна інтеграція на макрорівні.
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