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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах активізацій підприємництва, зважаючи на

загострення конкуренції і недостатнє фінансування
інноваційного розвитку суб'єктів господарювання в
Україні, одним із найважливіших шляхів прискорення
креативних пошуків та впровадження нововведень є
формування кооперативних утворень. Кооперування
забезпечує конкурентоспроможність інноваційно ак/
тивних підприємств на світових ринках. В Україні існує
проблема досягнення позитивного впливу кооперуван/
ня на рівень інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі значну увагу приділено роз/

криттю сутності споживчого і виробничого кооперу/
вання, аналізу досвіду економічно/розвинутих країн
щодо кооперування у сфері інноваційної діяльності,
обгрунтуванню необхідності активізації створення
кооперативних утворень у національній інноваційній
системі тощо. Найвідомішими у цих напрямах є праці
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Крикавського Є., Крупки М., Кузьміна О., Лазебника
Л., Лобанова А., Новікової І., Ортинського В., Пет/
ровича Й., Поплавської Ж., Постєвого А., Стадниць/
кого Ю., Тивончука І., Чумаченка Б., Чухрай Н., Ша/
угнессі Й., Янковського К., Ярочкіна В. та інших. Не/
зважаючи на велику кількість наукових праць і значні
напрацювання в теорії та практиці кооперування ма/
шинобудівних підприємств у процесі інноваційного
розвитку, є частина питань, які залишаються пост/
ійним об'єктом дискусій. Значною мірою суперечності
виникають при формулюванні термінів і понять, че/
рез недосконалість низки класифікацій у теорії коо/
перування підприємств у процесі інноваційного роз/
витку, зокрема щодо класифікації основних форм ко/
оперування.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою дослідження є здійснення поділу основних

форм кооперування машинобудівних підприємств за/
лежно від запропонованих класифікаційних ознак; по/
дання характеристики кооперативних утворень у формі
об'єднань підприємств; розкриття позитивних сторін та
недоліків таких основних форм кооперування, як кор/
порації та холдинги; зазначення можливих організаційні
наслідків кооперування підприємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "кооперування" застосову/

ють, коли мова йде про співпрацю
суб'єктів господарювання на засадах
об'єднання трудових, матеріальних,
інтелектуальних та інших ресурсів для
спільного досягнення певної мети, а та/
кож тоді, коли йдеться про організацій/
но/правові форми досягнення спільних
цілей кількох господарюючих суб'єктів
[1, c. 12]. Тобто, термін "кооперування"
застосовується для означення як само/
го процесу співпраці людей, так і її істо/
ричної, організаційно/правової форми
— кооперативу [1, c. 12]. Очевидно, що
ці два значення досить тісно взаємопов/
'язані. Будь/який кооператив грунтуєть/
ся на кооперуванні, а кооперування про/
являється через конкретну форму коо/
перативу. Але при цьому слід відзначи/
ти, що кооператив — лише одна з ба/
гатьох історичних форм кооперування
[1, с. 13].

У результаті кооперування можуть виникати такі
ефекти, як: розширення виробничих і збутових мож/
ливостей; зменшення витрат часу на формування і ре/
алізацію управлінських рішень; зменшення витрат
коштів на реалізацію встановлених цілей; нарощення
інноваційного та інвестиційного потенціалів; удоско/
налення використовуваних логістичних систем [2, с.
15].

Здійснення поділу основних форм кооперування
машинобудівних підприємств запропоновано здійсню/
вати в залежності від наступних класифікаційних оз/
нак.

I. Кооперування на засадах поєднання наукових,
виробничих, комерційних та інших інтересів фізичних і
юридичних осіб.

II. Кооперування на засадах створення об'єднань
підприємств.

III. Кооперування на засадах розмежування прав
власності і прав користування активами.

На рис. 1 наведено різні форми кооперування під/
приємств залежно від запропонованих класифікаційних
ознак.

Значна кількість дослідників [3; 4; 5; 6; 7 тощо]
стверджує, що найдосконалішою формою кооперуван/
ня є корпорація, яка існує переважно у вигляді відкри/
того акціонерного товариства, засновники якого фор/
мують акціонерний капітал шляхом об'єднання влас/
них ресурсів через механізм випуску і продажу цінних
паперів (передусім акцій), а співвласники несуть обме/
жену відповідальність [8; 9; 10; 11]. Корпорація, як відо/
мо, — це договірне об'єднання, що створене на основі
поєднання виробничих, наукових та комерційних інте/
ресів, з делегуванням окремих повноважень централі/
зованого регулювання діяльності кожного з учасників
[10, с. 108].

Основними позитивними сторонами корпорацій
є наявність можливостей: збільшення обсягів фінан/
сування для розширення виробництва за рахунок
продажу цінних паперів, а отже, й імовірності отри/
мати більший прибуток, достатній для реалізації
програм інноваційного, технологічного, соціально/
го розвитку; використання кон'юнктури на фондо/
вих ринках для підвищення ринкової вартості орган/
ізації; впровадження передових досягнень науки і
техніки у виробництво, що зумовлює зростання про/
дуктивності праці й зниження собівартості товарів і
послуг; інтегрування у більш фінансово могутні
бізнес/структури, реалізувавши при цьому власні
інтереси; забезпечення обмеженої відповідальності
акціонерів за зобов'язання корпорації; залучення до
управління виробництвом професійних менеджерів,

що сприяє вдосконаленню процесу вироблення уп/
равлінських рішень за сегментами діяльності; ретель/
не, науково/обгрунтоване стратегічне і оперативне
планування виробничо/господарської діяльності,
комплексне вивчення ринку, оцінювання потреб спо/
живачів тощо [1;12].

За дослідженнями З. Варналія, корпорація як фор/
ма кооперування має і недоліки, а саме [12—14]:

— наявність розмежувуання повноважень між влас/
никами і керівниками корпорації. Це знижує рівень гнуч/
кості в оперативному управлінні корпорацією; часто
призводить до виникнення соціальних суперечностей
(конфліктів) між менеджерами і акціонерами корпорації
[13];

— корпорація сплачує більші податки в розрахунку
на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші органі/
заційні форми кооперування. Адже оподаткуванню
підлягає спочатку отриманий корпорацією прибуток, а
потім — дивіденди акціонерів, тобто фактично є про/
блема подвійного оподаткування [12];

— у корпораціях існують можливості для зловжи/
вань посадових осіб. Наприклад, керівники корпорації
можуть організовувати емісію акцій для покриття
збитків, спричинених безгосподарністю певних струк/
турних ланок [12].

Серед форм кооперування доцільно виділити також
холдинги (добровільні об'єднання підприємств з метою
управління іншими господарюючими суб'єктами за до/
помогою володіння контрольними пакетами їх акцій).
Учасники холдингу мають досить широку економічну
незалежність в оперативно/господарській діяльності,
проте вони повністю відсторонені від позиціонування
власних корпоративних цінних паперів на ринку [15, с.
79].

В Україні холдингові компанії створюються в про/
цесі корпоратизації та приватизації підприємств. Пи/
тання створення, функціонування та ліквідації хол/
дингових компаній регулюються відповідно до чинно/
го законодавства України. Так, у Положенні про хол/
дингові компанії, що створюються в процесі корпо/
ратизації та приватизації, зазначається, що холдин/
гові компанії можуть створюватися в результаті [15,
с. 79]:

— заснування їх органами, уповноваженими управ/
ляти державним майном, державними органами прива/
тизації самостійно або разом з іншими засновниками,
способами, передбаченими цим Положенням, і шляхом
поєднання цих способів [15];

— поглинання одного господарюючого суб'єкта
іншим (придбання контрольного пакета акцій) у процесі
приватизації. При цьому поглинутий об'єкт називаєть/
ся дочірнім підприємством [15].
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Рис. 1. Форми кооперування
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Холдингові компанії можуть бути дочірніми під/
приємствами інших холдингових компаній [16]. Хол/
дингову компанію створюють у формі відкритого ак/
ціонерного товариства шляхом об'єднання у статутно/
му фонді контрольних пакетів акцій дочірніх підпри/
ємств та інших активів [15, с. 80]. Дочірнє підприємство
не може володіти паями, акціями, іншими цінними па/
перами холдингової компанії у будь/якій формі [15, с.
80].

У табл. 1 наведено порівняльну характеристику ко/
оперативних утворень у формі об'єднань підприємств.
На практиці, кооперування часто призводить до того,
що підприємства поглинають один одного або зливають/
ся (рис. 2) [15, с. 84].

Аналізуючи рис. 2, зауважимо, що наслідками ко/
оперування можуть бути як поглинання (придбання),
так і злиття машинобудівних підприємств. Внаслідок
поглинання (придбання) головне підприємство
здійснює придбання чистих активів підприємства або
контрольного пакета акцій. Своєю чергою, злиття пе/
редбачає об'єднання двох чи декількох підприємств,
внаслідок чого об'єдувальні підприємства створюють
нову юридичну особу або дані підприємства, що об/
'єдналися приєднуються до головного підприємства.
Під час проведення такого злиття підприємства/члени
злиття втрачають свою виробничо/господарську са/
мостійність.

Вдале злиття приносить прибуток акціонерам і
позитивно впливає на виробничо/господарські про/
цеси суб'єктів злиття. Однак далеко не всі злиття
вдалі. Занижена ціна підприємств, як правило, зав/
дає шкоди. Три етапи корпоративного злиття 20/х,
60/х, 80/х років у США завершилися кризами тому,
що відбувалися в умовах ажіотажного попиту [15, с.
84—85].

Відповідно до чинного законодавства, зокрема "По/
ложення про холдингові компанії, що створюються в
процесі корпоратизації та приватизації", поглинання
одного господарюючого суб'єкта іншим не допускаєть/
ся в таких випадках [15, с. 85]:

— якщо господарюючий суб'єкт, що поглинається,
та холдингова компанія або її дочірні підприємства ре/
алізують третім особам взаємозамінні товари (роботи,
послуги) та їхня сукупна частка на відповідному ринку
перевищує 35 % [15, с. 85];

— якщо холдингова компанія
або будь/яке з її  дочірніх під/
приємств є споживачем товарів (ро/
біт, послуг), які виробляє господа/
рюючий суб'єкт, що поглинається,
і частка цього суб'єкта на відповід/
ному ринку перевищує 35% [15, с.
85];

— якщо господарюючий суб'єкт,
що поглинається, здійснює збут то/
варів (робіт, послуг), які виготовляє
холдингова кампанія або будь/яке
дочірнє підприємство, і частка пер/
шого на відповідному ринку в мо/
мент поглинання перевищує 35 %
[15, с. 85].

Причин для об'єднання підпри/
ємств є багато, але у кожному випад/
ку суб'єкти кооперування аналізують
такі аспекти можливих змін: на/
скільки розшириться сфера діяль/
ності; чи зросте власний капітал
суб'єктів злиття; як зміниться потен/
ціал для проведення науково/дослі/
дних робіт; чи позначиться об'єднан/
ня організацій на рівні конкуретосп/
роможності продукції тощо [15, с.
86].

Поряд з перевагами об'єднання
підприємств, як спосіб забезпечення реалізації вид/
ілених принципів кооперування, має певні недоліки.
Серед них можна виділити: можливе ускладнення
організаційної структури, недостатня гнучкість про/
цедури формування і реалізації управлінських
рішень, втрата контролю, недостатня оперативність
у розв'язанні виробничо/господарських проблем, не/
керованість емоційно/психологічної обстановки в
колективі, відчуття окремими керівниками втраченої
влади та авторитету, можлива також втрата тор/
гівельного імені, репутації, клієнтури тощо [15, с.
86].

Форми кооперації суб'єктів підприємницької діяль/
ності не є якоюсь ідеальною моделлю, що приходить на
зміну старим механізмам розподілу ресурсів або ко/
лишнім організаційним формам [17]. Йдеться про ство/
рення нової якості ринку і організаційних структур або
про якісну трансформацію цих форм, якщо вони існу/
вали раніше [17, с. 170—171].

Фахівці стверджують, що в Україні близько 3000
машинобудівних підприємств є суб'єктами кооперу/
вання і входять у виробничі, науково/виробничі і
фінансово/виробничі об'єднання. Серед них необхі/
дно виділити УкрДНТЦ "Енергосталь", який виник
внаслідок злиття інститутів НДПІ "Енергосталь" та
УкрНДПКТІ "Металургмаш", ВАТ "Азовмаш", яке
включає ВАТ "Азовобщемаш", ВАТ "Маріупольський
завод важкого машинобудування" і ВАТ "ГСКТІ", а
також такі кооперативні формування, як АТ "Маши/
нобудівне виробниче об'єднання "Оріон", Дніп/
ропетровське виробниче об'єднання "Дніпромаши/
на", ВАТ "Виробниче об'єднання "Новокраматорсь/
кий машинобудівний завод"", Красилівське виробни/
че об'єднання "Пищемаш", Холдингова компанія ВАТ
"АвтоКрАЗ", Державна акціонерна холдингова ком/
панія "Артем", ВАТ "Морський індустріальний ком/
плекс", ВАТ "Науково/виробниче об'єднання "Етал"
тощо.

У табл. 2 наведено показники окремих досліджува/
них кооперативних формувань, які мають місце у вітчиз/
няному машинобудуванні. Обробка експертних даних
керівників різних рівнів управління на предмет впливу
кооперування досліджуваних підприємств на показники,
які характеризують їхні системи інноваційного розвит/
ку, показала, що протягом останніх п'яти років у ЗАТ
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Способи, за допомогою яких одні суб’єкти кооперування поглинають інших 
або об’єднуються з ними 

Рис. 2. Організаційні наслідки кооперування і способи їх досягнення
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"Науково/виробниче об'єднання "Тер/
моприлад" частка інноваційного устат/
кування у загальній сукупності викори/
стовуваного устаткування становила
близько 22%, ВАТ "Сумське машино/
будівне об'єднання імені М.В. Фрунзе"
і Холдинговій компанії ВАТ "Авто/
КрАЗ" — 36%, Державній акціонерній
холдинговій компанії ВАТ "Артем" —
39%, Державній холдинговій компанії
ВАТ "Луганськвуглеремонт", ВАТ
"Одеське виробниче об'єднання "Хо/
лодмаш"", ВАТ "Науково/виробниче
об'єднання "Етал"" і ВАТ "Морський
індустріальний комплекс" — 44%.
Рівень інтелектуаломісткості продукції
підприємств коливався в досліджуваній
сукупності підприємств від 37 до 68%.

Частка інноваційної продукції у загальному обсязі
продукції, яка вироблялась, становила у ВАТ "Сумсь/
ке машинобудівне об'єднання імені М.В.Фрунзе" —
24%, Державній холдинговій компанії ВАТ "Лугансь/
квуглеремонт" — 42%, ВАТ "Одеське виробниче об/
'єднання "Холодмаш"" — 16%, ВАТ "Науково/вироб/
ниче об'єднання "Етал"" — 57%, ЗАТ "Науково/вироб/
ниче об'єднання "Термоприлад"" — 62%, Холдинговій
компанії ВАТ "АвтоКрАЗ" — 18%, Державній акціо/
нерній холдинговій компанії ВАТ "Артем" — 36%, ВАТ
"Морський індустріальний комплекс" — 27%.

Отже, високі значення вищенаведених показників є
підставою для того, щоб визнати позитивний вплив про/
цесів кооперування на рівень інноваційного розвитку
машинобудівних підприємств.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведені дослідження дозволяють стверджува/
ти, що незалежно від форм і видів кооперування воно
передбачає об'єднання управлінських, виробничих,
інноваційних та інших можливостей суб'єктів коопе/
рування задля отримання одного або декількох
ефектів економічного, соціального, технологічного
або іншого характеру. Форми і види кооперування
значною мірою, визначають його наслідки для
суб'єктів кооперування. До форм кооперування на/
лежать: кооперування на засадах поєднання науко/
вих, виробничих, комерційних та інших інтересів
фізичних і юридичних осіб (корпорація); кооперу/
вання на засадах створення об'єднань підприємств
(концерн; асоціація; конгломерат; холдинг тощо);
кооперування на засадах розмежування прав влас/
ності і прав користування активами (лізинг; франчай/
зинг; венчур). Своєю чергою, внаслідок стихійного
кооперування виникають змішані холдинги. Ці фор/
ми кооперування, як правило, призводять до погли/
нання або злиття одних суб'єктами кооперування
іншими.
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Кооперативні формування 
Чистий валовий 

дохід 
Чистий 
прибуток 

Активи 

ВАТ «Сумське машинобудівне об’єднання 
імені М.В.Фрунзе» 

3308,280 403,254 3710,597 

ДХК ВАТ «Луганськвуглеремонт» 15,379 4,799 24,572 
ВАТ «ОВО «Холодмаш»» 3,135 0,938 22,991 
ВАТ «Науково-виробниче об’єднання 
«Етал»» 

72,372 1,646 95,364 

ЗАТ «НВО «Термоприлад»» 14,479 0,962 6,832 
Холдингова компанія ВАТ «АвтоКрАЗ» 297,205 30,942 5637,837 
ДАХК ВАТ «Артем» 662,786 25,01 886,351 
ВАТ «Морський індустріальний комплекс» 32,459 1,264 28,862 

Таблиця 2. Показники досліджуваних кооперативних формувань станом
на 01.01.2010 р., тис. грн.

Примітка: побудовано за аналітичними даними MSI Global Alliance.


