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ВСТУП
Великі інтегровані структури формують вектор роз-

витку економіки і є основою підтримання стабільності
виробництва та конкуренції в розвинених країнах.
Інтеграційні процеси стають усе більш значущими і в
вітчизняній економіці.

У країнах із розвиненою ринковою економікою такі
структури займають головні позиції в більшості галу-
зей економіки. Так, основою економіки Японії є шість
провідних фінансово-промислових груп — "Міцубісі",
"Міцуі", "Сутімото", "Санва", "Фує", "Дай-іте-канге".

Підприємства, які входять до їх складу, забезпечу-
ють більш ніж половину загальних продажів у важливих
галузях промисловості. Торгові фірми, які входять до
складу цих груп, здійснюють більш ніж половину експор-
тно-імпортних операцій, а їх частка в імпорті окремих, в
основному наукоємних товарів, досягає 90 %. Комерційні
та трастові банки цих груп контролюють близько 40 %
загального капіталу банків, страховим компаніям нале-
жить 53—57% всього страхового капіталу.

Найбільшими з південнокорейських фінансово-про-
мислових груп є такі всесвітньо відомі фірми, як "Сам-
сунг", "Деу", "Хенує", "ЕлДжі". З 1975 р. південноко-
рейський уряд на базі найбільших ФПГ створив 13 уні-
версальних торгових компаній. Ці компанії стали най-
важливішими експортерами, а їх вплив на економічний
розвиток Південної Кореї, на динаміку її зовнішньое-
кономічних зв'язків значно зріс в середині 80-х років.
Вже тоді 11 провідних південнокорейських корпорацій
володіли приблизно 40 % статутного капіталу п'яти най-
більших банків країни. Таку ситуацію спостерігаємо і в
економіці інших країн — США, Німеччині, Італії та
Франції [5].

Розвиток фінансово-промислових груп, легалізація
латентних об'єднань підприємств та розвиток кластер-
них інтеграційно-асоціативних процесів необхідний
крок у розвитку інноваційних форм господарювання в
країні.
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Для систематизації та визначення основних аспектів
легалізації латентних об'єднань необхідно:

— визначення існуючих тенденцій іллегальності,
формування основних переваг використання інтегрова-
них структур;

— постановка основних задач для розвитку інтег-
рованих структур;

— визначити тенденції кластеризації;
— запропонувати концепцію розвитку легальних

кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в маши-
нобудівному комплексі.

РЕЗУЛЬТАТИ
А сьогодні українська влада взагалі відмовилася від

самої ідеї існування фінансово-промислових груп, оск-
ільки остання начебто не виправдала себе (Закон Украї-
ни "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону
України "Про промислово-фінансові групи в Україні")
[6].

Тому на даний час фінансово-промислові групи діють
як неформальні інтегральні об'єднання. Дана ситуація
може привести до невиправлених наслідків, а саме:

— гальмування структурних перетворень в еко-
номіці;

— зростання тінізації надходжень фінансово-про-
мислових груп;

— інформаційна невизначеність інвесторів щодо
фінансування відповідних підприємств, або групи в ціло-
му;

— відсутність механізмів регулювання неформаль-
них інтеграційних об'єднань;

— розвиток холдингової форми управління акціо-
нерним капіталом (поштовхом до цього було прийнят-
тя закону України "Про холдингові компанії в Україні"
у 2006 році);

— монополізація ринку тіньовими групами дивер-
сифікованого капіталу;

— заборона або перешкоджання створенню нових
підприємств чи здійснення підприємництва в інших
організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а
також встановлення обмежень на здійснення окремих
видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалі-
зацію певних видів товарів;
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— пряме або опосередковане примушення суб'єктів
господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжга-
лузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійс-
нення узгоджених дій концентрації суб'єктів господа-
рювання в інших формах.

Відсутність узгодженості інтересів фактично існу-
ючих фінансово-промислових груп та національних
інтересів, неофіційний статус інтеграційних об'єднань
призводить до їх непрозорості та не контрольованості,
що значно вплине на стан розвитку економіки в ціло-
му.

Для запобігання неформальності, іллегальності, не
контрольованості необхідно вирішити ряд задач:

— сформувати сучасні механізми функціонування
фінансово-промислових груп, які повинні бути викла-
дені у відповідних нормативно-правових актах;

— створити прозорий та легальний процес реєст-
рації груп;

— механізми функціонування груп та стратегічні цілі
державної політики повинні бути взаємопов'язані та на-
правлені на розвиток пріоритетних галузей [3].

Крім розвитку латентних (неформальних ) об'єднань
підприємств та перетворення їх у формальні об'єднання
необхідно створювати умови до всебічної кластерізації.

Кластеризація економіки в зарубіжних країнах на-
була значного поширення насамперед як засіб підвищен-

Рис. 1. Розвиток латентних (неформальних) об'єднань підприємств та перетворення їх у формальні об'єднання
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ня їх конкурентоспроможності, а також як механізм
гнучкого реагування на кон'юнктуру світових ринків,
зростання стабільності функціонування завдяки інтег-
рації конкурентних переваг конкретних суб'єктів еко-
номічної діяльності.

Так, одним з найбільш відомих транскордонних біо-
фармацевтичних кластерів "Біодолина" було створено
у 1996 році у долині річки Верхній Рейн (на кордоні
Франції, Швейцарії та Німеччини).

Приблизно 250 тис. чоловік (10% від загальної кіль-
кості населення цього транскордонного регіону) є зай-
няті у біофармацевтичній галузі, яка традиційно фор-
мується відомими науковими установами, (чотири уні-
верситети, численні дослідницькі центри), штаб-кварти-
рами таких світових фармацевтичних гігантів, як Но-
вартіс, Рош, Сіба, філіями великих фармацевтичних
підприємств (Джонсон і Джонсон, Файзер, Санофі-
Авентис).

Крім цього, важливу роль у виникненні "Біодолини"
відіграли політичний інтерес суміжних держав і підтрим-
ка з боку місцевих та регіональних органів влади.

Серед інших відомих транскордонних кластерів в за-
рубіжних країнах доцільно відзначити:

— "Долину Медікон", яка розташована на кордоні
Данії та Швеції навколо затоки Ересунн. Вона нарахо-
вує 26 лікарень, 12 університетів з 4 000 дослідниками
та 135 000 студентами. Діяльність цього кластеру спри-
яла утворенню 30 000 робочих місць більш ніж на
160 підприємствах;

— Кластер біотехнологій, регіон Орезунд (Данія-
Швеція), який об'єднує мережу численних фармацевтич-
них і біотехнологічних фірм, університетські лікарні та
університети;

— Німецько-голландський транскордонний кластер
(м. Твенте), який охоплює регіональні кластери і мережі
в технологічних секторах пластмас, металообробки та
біомедичному секторі;

— Німецько- голландська мережа регіональних кла-
стерів постачальників, технічних агентств та інновацій-
них установ навколо транснаціональних корпорацій Ocе
і Nedcar (м. Венло);

— "Долину Доммель" (Бельгія та Нідерланди), яка
складається з регіональних кластерів фірм високих тех-
нологій та інновацій;

— Автомобільний кластер, розташований у прикор-
донних регіонах Португалії і Іспанії;

— Кластер скла, який розташований на суміжних те-
риторіях Австрії, Німеччини та Чехії;

— Текстильний кластер, який функціонує на тери-
торії прикордонних регіонів Австрії та Чехії;

— Технологічний кластер, який діє на суміжних те-
риторіях Австрії та Словенії [2].

Відповідно до концепції національної розвитку фор-
мування та розвитку транскордонних кластерів можли-
вими є три підходи з боку держави до реалізації зав-
дання виявлення транскордонних кластерних ініціатив
та підтримки формування і розвитку транскордонних
кластерів:

1. Закріпити це завдання за місцевими органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Піти шляхом централізації, тобто шляхом розроб-
ки та впровадження виключно на загальнодержавному
рівні відповідних заходів з розвитку транскордонних
кластерів, реалізації інших завдань Стратегії Національ-
ної безпеки України.

3. Застосувати комплексний (змішаний) підхід, тоб-
то поставлені завдання мають бути виконані шляхом
поєднання елементів першого і другого підходу, на ос-
нові Національної стратегії формування та розвитку
транскордонних кластерів.

Перший варіант, який не потребує додаткових
коштів державного бюджету, базується на використанні
активності суб'єктів підприємницької діяльності, розм-
іщених у транскордонних регіонах. Разом з тим він не
матиме успіху у найближчій перспективі, оскільки, за
умов недостатньо активної підтримки з боку держави,
він не передбачає створення сприятливого законодав-
чого середовища і спирається виключно на ініціативу
недержавних місцевих організацій, асоціацій тощо.
Його застосування може стати опосередкованою де-
монстрацією відсутності комплексної стратегії забез-
печення національних інтересів України, зокрема у
транскордонному співробітництві.

Другий варіант не є бажаним, оскільки він пов'язаний
із додатковими навантаженнями на державний бюджет в
період подолання наслідків фінансово-економічної кри-
зи, містить у собі загрозу надмірної централізації, йде в
розріз із пріоритетами державної політики у сфері роз-
витку місцевого самоврядування, гальмує процес впровад-
ження адміністративно- територіальної реформи в Ук-
раїні, особливо в частині впровадження принципу субси-
діарності, та суперечить згаданим вище міжнародним уго-
дам та правовим інструментам Ради Європи з питань місце-
вого самоврядування, які було підписано Україною.

Третій, комплексний, підхід є оптимальним. З одно-
го боку, він сприятиме більш ефективному впроваджен-

Рис. 2. Розвиток легальних кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в машинобудівному комплексі
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Рис. 3. Асоціативний розвиток машинобудівних підприємств ФГП "Інтерпайп" та "СКМ"
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ню нової державної регіональної політики. З іншого
боку, такий підхід стимулюватиме активність і відпові-
дальність місцевих органів влади стосовно виконання
завдань розвитку їх територій, що забезпечить підви-
щення конкурентоспроможності регіонів України та їх
інтеграцію у загальноєвропейський простір, впровад-
ження інновацій, збільшення продуктивності праці і
підвищення індексу людського життя. Разом з тим його
реалізація вимагає додаткових фінансових ресурсів з
державного та місцевого бюджетів [3].

Нами запропоновано концепцію розвитку легальних
кластерних інтеграційно-асоціативних процесів в маши-
нобудівному комплексі.

Прикладом кластерного інтеграцйіно-асоціативно-
го об'єднання можуть бути машинобудівні підприємства
ФГП "Інтерпайп" та "СКМ".

Можливі учасники асоціації від ФГП "Інтерпайп":
ЗАТ Труболіт;
ВАТ Інтерпайп Новомосковський трубний завод;
ВАТ Нікопольский южнотрубний завод;
ЗАТ Інтерпайп Нікопольський завод бесшовних

труб Ніко Тьюб;
ЗАТ Нікопольский завод технологічного оснащення
Можливі учасники асоціації від ФГП "СКМ":
ПАТ "Дружківський машинобудівний завод";
АТ "Горлівський машинобудівник";
ПАТ "Донецький енергозавод";
ПАТ "Донецькгірмаш";
ПАТ "Криворізький завод гірничого обладнання";
ВАТ "Каменський машинобудівний завод" (Росія).
Відповідно основні асоціації, які будуть створені на

основі кооперації машинобудівних підприємств, на-
ступні:

— асоціація підприємницької кооперації ФПГ;
— асоціація послуг аутсорсингу та інноваційного

розвитку машинобудівних підприємств ФГП;
— асоціація наукового співробітництва машинобу-

дування ФПГ;
— асоціація інвестиційного розвитку та кредитуван-

ня машинобудівних підприємств ФГП.
Основними завданнями асоціації підприємницької

кооперації ФПГ:
— створення нових груп продуктів;
— кооперація та концентрація виробництва;
— диверсифікація продукції та послуг;
— пошук нових ринків збуту.
Завданнями асоціації послуг аутсорсингу та іннова-

ційного розвитку машинобудівних підприємств ФПГ
використання механізму субконтрактингу, краудсор-
сингу, коворкінгу, аутстафінгу; лізінгу, франчайзингу.

Асоціація наукового співробітництва машинобуду-
вання ФПГ повинна виконувати наступні функції:

— докорінно вдосконалювати організацію та управ-
ління виробництвом, у тому числі на основі його рест-
руктуризації;

— створювати нові чи модернізувати діючі вироб-
ництва з випуску продукції, ефективної для вітчизня-
ного підприємства і конкурентноздатної на ринках, за-
безпечуючи таким чином взаємну вигоду партнерам по
кооперації, а також виграшні позиції для українських
споживачів цієї продукції;

— швидко й радикально підвищувати технічний
рівень виробництва, поліпшувати техніко-економічні і
якісні параметри продукції на основі впровадження пе-
редових українських і зарубіжних технологій;

— підвищувати стабільність роботи українських
підприємств, які в сучасних умовах залежать від неста-
більності постачань вітчизняних виробників необхідних
матеріалів потрібної якості і прийнятного рівня цін.

ВИСНОВКИ
Сформована концепція легалізації латентних об

єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграці-
но-асоціативних процесів.

Концепція дає можливість:
— розвивати латентні (неформальних) об'єднань

підприємств та перетворення їх у формальні об'єднан-
ня;

— розвивати легальний процес кооперування та
інтеграції;

— оптимізувати виробничі потужності та сформу-
вати кластери;

— організувати регіональні відділення кластерних
асоціацій машинобудівних підприємств;

— постійного моніторингу діяльності машинобуді-
вних підприємств та поетапне злиття з метою інтеграції
та укрупнення машинобудівного комплексу.
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