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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На шляху до забезпечення економічного зростання
в умовах транзитивної економіки, однією з ефективних
сталих платформ розвитку є інституціоналізм. Він пе-
редбачає застосування певного набору правил, одно-
значно зрозумілих кожному, та обмежень, які спрямо-
вують ініціативу суб'єктів управління у напрямі, бажа-
ному для власників підприємств. У цьому аспекті важ-
ливим є підхід, відповідно до якого, структурні зрушен-
ня залежать від процесів, які відбуваються не лише в
економічній площині, а й в інших сферах суспільства.
Органи державної влади використовують різні інсти-
туційні важелі в рамках середньо- і довгострокових
стратегій, які за умов посилення глобалізації та конку-
рентної боротьби дозволяють досягти успіху.

Проте рівень економічного розвитку, імпульси дер-
жавної нестабільності, розрізненість інтересів об'єктів
господарювання різних форм власності вступають у
протиріччя з ключовими вимогами зазначеного вище
підходу. Як наслідок, відбувається збільшення розриву
від еталонних позицій в сфері трансформаційних еко-
номічних перетворень та набуває значимості проблема

УДК 591.61:629.5.081

О. П. Кириченко,
к. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСКОРПОРАТИВНИХ ФОРМ
РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СУДНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kyrychenko,
PhD in Economics, the associate professor of the Department of Economics and Enterprise Management,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding

APPLICATION OF TRANSCORPORATE FORMS OF INNOVATIVE POTENTIAL IMPLEMENTATION
OF SHIPBUILDING ENTERPRISES

Окреслено транскорпоративні важелі впливу на активізацію інноваційної діяльності суднобудівних
підприємств, що передбачають кластеризацію та застосування кластерного доходу. Визначено, що мотивац-
ійним чинником до залучення в кластер потенційних його учасників є синергічний ефект, що виникає в лока-
лізованих виробництвах і виражається в отриманні власниками і топ-менеджментом підприємств фінансо-
вого результату кооперації підприємств і розглядається як надприбуток за сприятливих умов господарюван-
ня. Проаналізовано переваги та недоліки інтеграції в суднобудівний кластер потенційних підприємств-учас-
ників. Розроблено схему управління кластером суднобудівної промисловості, що враховує активну співпра-
цю бізнесу і науки в процесі комерціалізації нововведень. Визначено пріорітетні цілі створення суднобудів-
ного кластеру Миколаївської області. Сформульовано основні переваги від впровадження розробленого ме-
тодичного підгрунтя в реальне життя щодо застосування кластерного підходу в суднобудуванні.

Means of transcorporate influence on activation of innovative activities of shipbuilding enterprises, involving
cauterization and application of the cluster approach have been defined. It was shown that a motivation factor for
attraction to the cluster of potential participants has a synergetic effect, arising in localized enterprises and it is
expressed in receiving by the owners and the top managers of companies a financial result of cooperation of the
enterprises and is regarded as surplus profit under favorable circumstances. Advantages and disadvantages of potential
enterprises-participants integration into the shipbuilding cluster have been analyzed. A shipbuilding cluster
administration plan considering active cooperation of business and science in the process of innovations
commercialization has been developed. Priority targets in creation of a shipbuilding cluster in Mykolayiv region have
been defined. Essential advantages of the guidance basis implementation in real life with application of the cluster
approach in shipbuilding have been formulated.

впровадження транскорпоративних стимулів, зокрема,
ефективного управління інноваційним потенціалом,
реалізації масштабних транскорпоративних проектів
(створення кластерів), планування науково-технологі-
чного розвитку.

Особливої ваги набуває підвищення ефективності
інноваційних процесів на промислових підприємствах —
основної ланки національного господарства. Не є ви-
ключенням й суднобудування — одна з провідних галу-
зей важкої індустрії України, що підтримує її у статусі
морської держави. Його позиції в майбутньому залежа-
тимуть від імплементації інновацій в систему організації
конструкторської, інших видів підготовки виробництва
корпусних конструкцій, їхнього оснащення; модерні-
зації менеджменту, оновлення технології і, як наслідок,
покращення споживчих властивостей суден, кораблів та
плаваючих засобів.

Нововведення сприятимуть забезпеченню інвести-
ційної привабливості корпорацій галузі в очах власників
тимчасово вільного капіталу; залучення досвідченого
персоналу, здатного через застосування продуктивних
відтворювальних стратегій, подолати чинне відставан-
ня від провідних світових гравців ринку; запобігатимуть
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браку грошових коштів, необхідних для
фінансування стартових етапів будів-
ництва складних інженерних споруд,
якими є основні продукти, що створю-
ються. Маємо констатувати: в практиці
господарювання так відбувається не
завжди. Існує значний розрив між тео-
рією і практикою інноваційної діяль-
ності.

Очевидно, що управління інновацій-
ною сферою як на корпоративному, так
і транскорпоративному рівнях вже не
задовольняє сучасним вимогам. Не-
сприйняття нововведень, відрив від
світових тенденцій науково-технологі-
чного розвитку призвели до соціально-
економічного та структурно-техноло-
гічного відставання. З цієї причини,
своєчасними виглядають задачі щодо
визначення шляхів вирішення зазначе-
них актуальних проблем раціонального
застосування інноваційного потенціалу
суднобудівних підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Слід зазначити, що проблемам інно-
ваційної сфери присвячено чимало
грунтовних досліджень. Так, наприк-
лад, загальнометодологічні питання
розвитку інноваційної діяльності викла-
дено у працях Завліна П., Кондратьєва
М., Покропивного С., Пригожина А.,
Санто Б., Шумпетера Й. Дослідженню
стану та адаптації системи управління
суднобудівних підприємств до ринкових умов у відпов-
ідних контекстах присвячені публікації Адамені А., Ан-
тонюка К., Бойко П., Віннікова В., Запоражан Д., Карп-
інського Б., Котлубая М., Лисицького В., Парсяка В.,
Терьошкіної Н., Швеця С.

Водночас поза увагою більшості вчених залишають-
ся наукові підходи щодо визначення транскорпоратив-
них важелів впливу на активізацію інноваційної діяль-
ності суднобудівних підприємств. Деякі слушні в ціло-
му пропозиції щодо розвитку такої високотехнологіч-
ної галузі, як суднобудування, на основі інноваційно-
промислових кластерів позбавлені належного інформа-
ційно-аналітичного підгрунтя. Потреба усунути такі
зазначені недоліки зумовила актуальність теми прове-
деного дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток суднобудування в форматі кластера є

ефективною формою руху на ринку, з характерними
для нього високою капіталомісткістю інвестиційних
проектів, технологічною та науковою ємністю морських
об'єктів. Відомі лише окремі приклади виробничих кла-
стерів у країнах з розвинутим суднобудуванням, а у
вітчизняних масштабах їх немає зовсім. Тому постає
завдання щодо створення єдиної організаційної осно-
ви, яка б забезпечувала цілісне управління інноваційною
стратегією і розвитком кластерів на транскорпоратив-
ному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан суднобудівної промисловості, що характери-
зуються високим ступенем фізичного та морального
зношення виробничих потужностей, а також втратою
ринків високотехнологічної продукції вимагає негайних
і ефективних дій з розвитку інноваційної діяльності на
підприємствах морегосподарського комплексу. На наш
погляд, таке бачення ситуації передбачає кластериза-
цію економіки — створення на відповідних територіях

"точок інноваційного зростання" і формування еле-
ментів управління інноваційним потенціалом.

Зупинимося на позитивних наслідках кластеризації.
Перш за все, групування підприємств і організацій стає
магнітом для великих капіталовкладень, а отже, забезпе-
чує зростання внутрішнього ринку, створює можливості
для виходу на міжнародний рівень і, як наслідок, підви-
щує конкурентоспроможність економіки країни в цілому.
Очевидно, що такий ефект дозволяє збільшити приплив
прямих інвестицій, які привносять у регіон крім фінансо-
вих коштів і нові прогресивні технології, і інтелектуальні
ресурси. Це пов'язано з добре налагодженою системою
зв'язків між учасниками, оперативним обміном інформа-
цією, формуванням спільної наукової бази та зниженням
сукупних витрат на дослідження, що в результаті сприяє
більш швидкому поширенню нововведень [1, с. 494].

По-друге, кластероутворення призводить до збіль-
шення масштабів виробництва, розподілу витрат і ри-
зиків, підвищення стабільності і стійкості позицій
підприємства на ринку, поліпшення основних показ-
ників виробничо-господарської діяльності (дохід, обсяг
реалізації, прибуток, рентабельність, фондовіддача,
матеріаловіддача тощо). Також відбувається зниження
витрат на придбання і розповсюдження знань і техно-
логій, збільшення частки інтелектуального продукту в
продукції сформованого кластера.

Однак існують і певні ускладнюючі фактори при за-
стосуванні такої форми інтеграційної взаємодії. Так,
наприклад, для окремих підприємств, які входять до
складу кластера, основною загрозою є ймовірність по-
трапити у повну залежність від співробітництва з інши-
ми учасниками, втратити здатність самостійно функ-
ціонувати на ринку, освоювати нові продукти та техно-
логії. Крім того, існує небезпека втратити гнучкість
управління кластером в цілому, внаслідок дуже вели-
кої спеціалізації у певній сфері діяльності, що за рин-
кових умов є неприпустимим [1, с. 494].

Як наслідок, виникає логічне питання: як викликати
спільну беззаперечну зацікавленість всіх учасників до

Рис. 1. Схема управління кластером суднобудівної промисловості
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залучення в кластер? Відповідь знаходимо в природі си-
нергічного ефекту, що виникає в локалізованих вироб-
ництвах і виражається в отриманні власниками і менед-
жерами підприємств фінансового результату кооперації
підприємств, який розглядається як надприбуток і по-
ходить внаслідок особливо сприятливих умов господа-
рювання.

Природнім виглядає, що функціонування кластера
передбачає інтеграцію фінансів приватно-корпоратив-
них учасників, великого, середнього та малого бізнесу;
грошового капіталу некомерційних організацій, у тому
числі фінансів наукових і освітніх закладів, професій-
них асоціацій, залучених до кластерної взаємодії тощо.
Представлена форма об'єднання фінансових систем є
конфліктною для учасників, які переслідують власні
інтереси. Поєднуючим мотивом тут виступає згаданий
ефект синергії, що проявляється у формі підвищення
конкурентоспроможності підприємств і служить безпо-
середнім джерелом так званого кластерного доходу
(особливого виду додаткового прибутку від інновацій-
ної діяльності в межах кластерного обєднання). Він аку-
мулює грошові потоки і фонди, що створюються підриє-
мствами-учасниками і розподіляється між ними.

Ключовим фактором вирішення конфліктності
фінансового питання є зацікавленість підприємства в
участі в кластері і, з іншого боку, зацікавленість всього
кластерного об'єднання в присутності даного підприєм-
ства в його складі. Інноваційність кластера полягає, на-
самперед, у тих ключових компетенціях, конкурентних
перевагах, ринковій винятковості підприємства, які цілес-
прямовано створює учасник. Звідси розуміємо, що клас-
терний дохід завжди носить характер комерціалізації

інновацій та виступає головним мо-
тивом вступу потенційного учасни-
ка в кластер. При цьому він як ре-
зультат кластерного об'єднання ви-
магає спрямованості його управлі-
нської ланки на формування компе-
тенцій підприємств як прямого дже-
рела інноваційно-високого прибут-
ку (ефект автономного учасника).

У ході дослідження формуван-
ня організаційно-економічної скла-
дової системи управління класте-
ром, дійшли висновку, що виника-
ють переваги двох способів коорди-
нації — корпоративної ієрархії та
ринкового механізму, що створю-
ють нові можливості доданої вар-
тості — унікальні поєднання клас-
терних взаємодій. Вони являють
собою партнерство підприємств-
учасників у створенні затребуваної
споживачами цінності на базі пере-
дових технологій з обов'язковою
участю тріади "наука — освіта —
кадри" для виробництва "сукупно-
го інноваційного продукту" (рис. 1).

Як бачимо зі схеми, взаємодія
бізнесу і науки набуває "ясної ко-
мерційної перспективи" в процесі
комерціалізації інновацій, коли
інноваційний продукт отримує рин-
кову оцінку.

Зважаючи на зазначені перева-
ги, можна констатувати, що саме
кластерна політика підходить для
роботи з таким складним сектором,
як суднобудування, оскільки її сут-
ністю є локалізація основних скла-
дових елементів зі створення ком-
плексу курентоспроможних під-
приємств на одній території, їх на-
уковий супровід, забезпечення кад-

рами та сервісне обслуговування.
Миколаївський регіон, який ще з радянських часів вва-

жався столицею українського суднобудування (в ньому
сконцентровано понад 55% виробничих потужностей) без-
перечно є гідним фундаментом для створення сучасного
конкурентоспроможного кластера. Передумовами його
формування є не тільки солідна історія розвитку промис-
ловості, але й наявність всіх необхідних складових, у тому
числі розміщення великих науково-дослідних інститутів і
ВНЗ (зокрема, Національний університет кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова), географічне розташування
тощо [1, с. 495]. Для якісної оцінки перспектив створення
суднобудівного кластера Миколаївської області, складе-
мо матрицю SWOT-аналізу (табл. 1).

Розробляючи методичну базу до формування суд-
нобудівного кластера Миколаївської області, пріорітет-
ними цілями його створення визначено:

— підвищення конкурентоспроможності та еконо-
мічного потенціалу учасників інтеграційного об'єднан-
ня за рахунок реалізації їх ефективної взаємодії та
впровадженні інноваційних проектів на всьому життє-
вому циклі виробництва суден і кораблів;

— створення широкого доступу до інновацій і но-
вих технологічних рішень, у тому числі забезпечення
трансферу технологій;

— створення робочих місць для висококваліфікова-
ної робочої сили в суднобудівній промисловості та су-
міжних секторах;

— оптимізація зниження витрат (логістичних,
організаційних), які забезпечують формування переду-
мов для реалізації спільних коопераційних проектів і
продуктивної конкуренції;

Таблиця 1. SWOT-аналіз перспектив створення суднобудівного кластеру на
Миколаївщині

Джерело: [3—10].

S (сильні сторони) W (слабкі сторони) 

1. Наявність географічних та інфраструктурних 

можливостей (наявність вільного виходу до моря, що 
створює додатковий попит на суднобудівну продукцію з 

боку підприємницьких структур і населення). 

2. Наявність «Стратегії розвитку суднобудівної галузі на 

період до 2020р.»., закону України про «Про проведення 

економічного експерименту щодо державної підтримки 

суднобудівної промисловості» та «Морської доктрини 

України на період до 2035р.», в яких в якості пріоритету 
закладено розвиток суднобудування. 

3. Наявність нормативно-правової бази у сфері 

інноваційного розвитку економіки, зокрема закони України 

«Про інноваційну діяльність», «Про пріорітетні напрями 

інноваційної діяльності», «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність». 

4. Наявність Концепції науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України. 

5. Наявність значного виробничого потенціалу 

суднобудівних підприємств, що працюють з частковою 

завантаженістю потужностей. 

6. Наявність розвинутої мережі навчальних закладів, 

високого наукового та трудового потенціалу в сфері 

забезпечення розвитку сучасного суднобудування (в т.ч. 

НУК ім.адм. Макарова). 

1. Значний знос виробничих фондів 

суднобудівних підприємств. 
2. Капіталомісткість модернізації та 

створення нових промислових 

потужностей у суднобудівної сфері. 

3. Брак управлінських компетенцій 

для успішної конкуренції на 

міжнародних ринках. 

4. Нестабільна ситуація на 
фінансових ринках і в бюджетному 

секторі. 

5. Відставання від західних 

технологій проектування і 

виробництва основної продукції.  

6. Недостатній обсяг інвестицій у 

сферу суднобудування. 

7. Відсутність цілеспрямованої 
узгодженої державної морської 

політики. 

8. Незадовільна оплата праці на 

підприємствах суднобудування та 

судноремонту.  

 

O (можливості) Т (загрози) 

1. Можливість трансферу технологій та технологічної 

модернізації суднобудівної  промисловості. 

2. Вихід на перспективні ринки суднобудування з високим 

рівнем доданої вартості. 

3.  Можливості виходу в високотехнологічні види 

діяльності. 

4. Наявність можливості кооперації та забезпечення 

освоєння виробництва сучасних малогабаритних суден, 

катерів, яхт і човнів. 

5. Можливості відновлення виробничої бази на новому 
технічному і технологічному рівні у зв'язку з істотним 

розвитком науки і техніки. 

6.Додаткові можливості розширення виробництва з 

виходом на глобальні ринки у зв'язку зі вступом України 

до СОТ. 

1. Зростання і надлишкова 

капіталомісткість проекту. 

2. Ризики зниження 

конкурентоспроможності продукції: 

в технологіях - з розвиненими 

країнами (США, Норвегія, Японія, 

П.Корея), в процесингу - з новими 

суднобудівними країнами (В'єтнам, 

Китай, Філіппіни, Румунія). 

3.  Залежність ефективності 
функціонування суднозаводів від 

отримання держзамовлення 

4. Дефіцит кваліфікованої робочої 

сили в зв'язку з розпадом середньої 

ланки в системі освіти. 
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— зовнішньоекономічна інтеграція і зростання кон-
курентоспроможності учасників суднобудівного клас-
тера області з метою виходу на міжнародний ринок суд-
нобудівної продукції, створення пулу можливостей для
запуску спільних інноваційно-інвестиційних проектів, у
тому числі спрощення доступу учасників кластера до
фінансових ресурсів (банківський сектор, державна
підтримка).

Проте, для забезпечення успішного розвитку еконо-
мічних кластерних систем в цілому, необхідною умовою
є доступ до надійних кредитних ресурсів. У цьому кон-
тексті в морських кластерних системах можуть викорис-
товуватися механізми створення банківських консорці-
умів — тимчасових об'єднань для координації спільних
дій при фінансуванні великих програм, інвестиційних про-
ектів. Перш за все, це є звичайна світова практика і
відповідні процедури в Україні передбачені Цивільним та
Господарським кодексами України, іншими нормативно-
правовими актами. Як результат — ціла низка переваг,
які знаходяться в наступних площинах: акумуляція ве-
ликих обсягів кредитних ресурсів та диверсифікація кре-
дитних ризиків; підтримання ліквідності банків-учасників
консорціуму й запобігання недофінансуванню проекту;
виконання учасниками консорціуму всіх вимог НБУ щодо
нормативів кредитної діяльності. Таким чином, ситуа-
тивні об'єднання банків в консорціуми для фінансування
крупних проектів (серед них — побудова суден), є бага-
тообіцяючим напрямом підтримки досліджуваного виду
промислової діяльності України [2, с. 24].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Імплементація методичного підгрунтя в реальне жит-

тя щодо застосування кластерного підходу в суднобуду-
ванні забезпечить: підвищення конкурентоспроможності
та економічного потенціалу учасників інтеграційного
об'єднання за рахунок реалізації їх ефективної взаємодії
та впровадження інноваційних проектів на всьому жит-
тєвому циклі виробництва суден; створення широкого до-
ступу до інновацій і нових технологічних рішень, у тому
числі забезпечення трансферу технологій. Крім того, це
призведе до створення робочих місць для висококваліф-
ікованої робочої сили в суднобудівній промисловості та
суміжних секторах; зовнішньоекономічна інтеграція і
зростання конкурентоспроможності учасників суднобу-
дівного кластера з метою виходу на міжнародний ринок
суднобудівної продукції, створення пулу можливостей
для запуску спільних інноваційно-інвестиційних проектів.

Результати проведеного дослідження показують,
що створення кластерів — одна з найефективніших
організаційних форм реалізації інноваційного потенці-
алу на транскорпоративному рівні та дієвий спосіб ство-
рення спонукальних мотивів і механізмів переходу на
шлях інноваційного розвитку для підприємств суднобу-
дівної промисловості. Більш того, цей підхід на інсти-
туціональному та позакорпоративному рівнях узго-
джується з положеннями закону України про "Про про-
ведення економічного експерименту щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості" та "Стратегією
розвитку суднобудівної галузі на період до 2020 р.".
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