
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО УГРУПОВАННЯ 

 

Однією з найбільш ефективних форм інноваційного та економічного розвитку підприємств, 

на основі інтеграції, можна вважати кластери підприємств. Метою такого об’єднання є отримання 

синергетичного ефекту завдяки між фірмовому поділу праці та поглибленню спеціалізації про 

обов’язковій організації довготривалих відносин на плановій основі й використання досягнень 

науково-технічного прогресу [1]. 

М. Портер звернув увагу на те, що найбільш конкурентоспроможні підприємства галузі 

певної території не функціонують ізольовано, а  активно взаємодіють в одній і тій же країні або 

регіоні. Досягаючи світової конкуренції та визнання, такі підприємства поширюють свій 

позитивний вплив на конкурентів, постачальників, споживачів [2]. Після об’єднання в кластер 

зацікавлені сторони отримують численні конкурентні переваги від спільної діяльності та взаємодії, 

не втрачаючи при цьому своєї самостійності табл. 1.  

Відбувається вільний обмін інформацією, швидке поширення інновацій, подолання 

замкненості на внутрішніх проблемах, інертності і змов між суперниками, сприяння великим 

капіталовкладенням і спеціалізації учасників, виникнення ефекту синергії. 

Таблиця 1 

Очікування сторін від впровадження кластеру 

 

Зацікавлені сторони від 

впровадження кластеру 

Очікувані результати від впровадження кластеру 

Органи місцевої влади Формування критичної маси підприємств у галузі машинобудування, 

здатних забезпечувати ефективний розвиток свого підприємства. 

Підприємці Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом забезпечення 

стабільної прибуткової діяльності за умов співпраці з великими, 

середніми або малими підприємствами. 

Працівники підприємств Забезпечення гідного рівня оплати праці, страхування, пенсійного 

забезпечення тощо. 

Фінансові установи Поповнення клієнтської бази, зменшення кредитних боржників як серед 

великих, середніх так і малих підприємств. 

Споживачі Отримання високоякісної вузькоспеціалізованої продукції, шляхом 

розширення номенклатури дрібної, специфічної, сезонної продукції тощо. 

 

За останні роки кластерізація підприємств спостерігалася неодноразово. Так наприклад у 

Мелітополі функціонує підприємство «Машиностроительный Кластер АгроБУМ, ООО», яке 

включає у себе близько 20 підприємств машинобудування, у рамках Національного інноваційного 

кластеру «Нові машини», передбачається формування в Запорізькій області таких технологічних 

інноваційних кластерів: кластер «Сільськогосподарське машинобудування» (м. Мелітополь), 

кластер «Авіабудування» (м. Запоріжжя), кластер «Автомобілебудування» (м. Запоріжжя) тощо. 

За результатами змін показників діяльності при кластерізації підприємств машинобудування 

можливо розглянути на прикладі об’єднання двох підприємств ВАТ “Запоріжтрансформатор” та 

ВАТ “Запорізький завод високовольтної апаратури” табл. 2. 



В цілому об’єднання зусиль підприємств у кластер в результаті оптимізації виробництва та 

координації виробничої діяльності дало змогу покращити результати діяльності підприємств 

машинобудування. Бачимо збільшення показників по кожному підприємству. По ВАТ «ЗТР» та 

ВАТ «ЗЗВА» обсяг виробництва збільшився на 5,2%, виручка від реалізації продукції збільшилась 

на 5,3%, фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на 4,98% та чистий прибуток 

збільшився на 5%.  

 

Таблиця 2 

 

Зміна показників діяльності підприємств в результаті більш ефективного використання 

обладнання після об’єднання у кластер 

 

Показники 

ВАТ   “ЗТР” ВАТ “ЗЗВА” 

До 

об’єднання 

Після 

об’єднання   

До 

об’єднання 

Після 

об’єднання   

1. Обсяг виробництва, тис. грн 2 005 498,8 2 105 773,7 97 896,3 102 791,1 

2. Виручка від реалізації 

продукції, тис. грн. 
2 080 714,8 2 184 750,5 95 415,5 100 186,3 

3. Фінансовий результат від 

операційної діяльності, тис. грн 
605 515,9 635 791,7 2 996,4 3 146,2 

4. Чистий прибуток, тис. грн 429 711,7 451 197,3 1 987,2 2 086,6 

 

Об’єднання підприємств у кластер дає змогу підвищити їх фінансові показники діяльності, 

економніше витрачати ресурси та контролювати цілеспрямованість і стратегічність використання 

залучених інвестицій, що дає підприємствам змогу вижити у період гострої економічної кризи.  
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