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3.4. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ 

КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ ЯК ДІЄВИЙ шлях 
ЗМЕНШЕННЯ ТІ II НАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Нелобсга О.О.

Тінізація економіки України г однією і найтостріших проблем, 
оскільки цей процес негативно виливає на забезпечення стійкого 
соціально-економічного розвитку, підвищення добробуту, рівня і якості 
життя населення. Тінізапія економіки України в умовах фінансово- 
економічної кризи набула тотального характеру і оцінюється окремими 
експертами та дослідниками в обсязі до 60",, ВВП, що становить на 
сучасному етапі реальну загрозу національній безпеці держави [І]. Про 
це поінформували вчені ПАНУ у національній доповіді «Соціально- 
економічний стан України: наслідки для народу та держави».

Більшість експертів вважають, що 25-50"» оборогу приватних 
підприємств не відображено в документах бухгалтерського обліку 
(тіньовий обіг). Рівень виходу в тінь залежить від тою. що це за 
підприємство, «хто за ним стоїть» і т.іп. У більшості малих підприємств 
«тінь» може досягані 80 -90"». Тіньовий обіг присутній у таких сферах 
діяльності: торгівля (80°»), будівництво (66"»). нерухомість (60"»). 
гральний бізнес (53°«). громадське харчування (53°»). засоби масової 
інформації (53"»), транспорт і перевезення (46"») [І]. У торгівлі 
підакцизними товарами значну частину становлять невраховані обсяги 
тютюнових, лікеро-горілчаних та інших виробів.

Державна політика детінізації економічних і суспільних відносин 
мас були спрямована передусім на викорінення основних чинників 
тінізації [2. с. 122]. Необхідно здійснити комплекс радикальних 
економічних, правових, організаційних та силових заходів. Надзвичайно 
важливо забезпечити стабільність законодавства, якнайшвидше усуну ти в 
ньому суперечності та невизначеності. Важливе значення у процесі 
детінізації має створення сприятливих умов для економічної діяльності та 
формування відносин між бізнесом, суспільством і владою на основі 
максимального узгодження інтересів усіх суб'єктів господарювання. 
Цього можна досягти завдяки кластерному підходу.
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Кластерннй підхід давно і ефективно використовується в 
розвинених країнах. Найбільш показовіш винний кластер в штаті 
Каліфорнія. СПІД. Сорок років тому, коли діяльність фермерів, що 
вирощують виноград і виробляють вино, підприємств, що випускають 
тару, і компаній, що займаються торгівлею і дистрибуції то. не 
координувалася, ціна одного галона каліфорнійського вина в роздрібній 
торгівлі інколи знижувалася до 2 доларів. Зараз же завдяки використанню 
кластерної методології, коли дотримується стратегія розвитку, всі дії 
учасників винного ринку погоджені і розвити гься кооперація, роздрібна 
вартість пляшки вина з Каліфорнії становить близько 50 доларів [3. с. 12J.

Дослідження можливостей використання кластерів для 
вітчизняних підприємств є актуальним питанням. При цьому, як не 
підкреслювалося вже в наших роботах [4, с. 6S], акцент повинен робитися 
на співпрацю окремих структур (управлінських, виробничих, суспільних, 
політичних, державних, недержавних, і т. п.). розташованих на території, 
де розташоване підприємство. V' цьому вбачає вирішення багатьох 
соціально-економічних проблем, у тому числі і детінізації економіки.

Дослідження кластерів здійснив гься багатьма вченими, іакпмп як 
М. Портер, Д. Л. Барклей і М.С. Генрі, Е.А. Скорсон, С. Соколенко, В.Г. 
Федоренко, М. Войнаренко, С. Чевганова та ін. Однак незважаючи на 
велику кількість досліджень в галузі кластеризації, недостатньо 
вивченими залишається питания побудови і використання кластерів в 
забезпеченні соціально-економічного розвитку підпршметв в Україні з 
метою зменшення рівня тінізації.

Метою дослідження є визначення ролі кластерів у забезпеченні 
соціально-економічного розвитку підприємств, основних складових 
кластера і схематична розробка структури машинобудівного кластера в 
Луганськії! області.

Розглянувши основні підходи до визначення кластера, можна 
сказати, що кластер є групою взаємопов'язаних і взаємодіючих між 
собою підприємств і організацій, метою яких є досягнення певного 
соціально-економічного ефекту, що реалізують конкурентні переваги 
території, на якій вони функціонують; це об'єднання провідних 
виробників, постачальників, економічної інфраструктури і органів 
державної і місцевої влади. Схематично дане трактування представлене 
на рис. І.
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Як бачимо, кластер може існувати за наявності таких основних 
складових:

- самих підприємств, у тому числі тих. які випускають 
конкурентоспроможну продукцію;

економічної інфраструктури, яка повніша забезпечити 
підприємства кластера матеріальними, енергетичними, людськими та 
іншими видами ресурсів, технологіями, можливістю доступу до 
інвестиційних ресурсів і т.п.;

- органів державної та місцевої влади, які створюють умови для 
забезпечення погодження інтересів держави, бізнесу і суспільства, тобто 
формують кластерну політику.

Рис. І. Основні складові кластера
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Об'єднання вищеназваних складових, їхні злагоджені дії 
забезпечують відповідно іі ефективнішу роботу кожній з них окремо. 
Створення таких об'єднань с дуже важливим в розвитку регіонів, 
оскільки, на відміну від одиничних підприємств, разом вони можуть 
забезпечити вищип рівень соціально-економічної о розвитку регіонів. 
Кластери дають можливість підвищити продуктивність підприємств і 
галу зей, створюють можливості для їхнього інноваційного і виробничого 
зростання, а також стимулюють і полегшують створення нових напрямів 
бізнесу.

Світовий досвід свідчить [5. с. IS], що продуктивність прані 
підприємств, які входять в кластер, на 2()-40"« вшиє, ніж на аналогічних 
підприємствах, що не входяіь в кластер. За даними Гарвардської шкоди 
бізнесу, в економіці СПІД більше 32по 'зайнятості, не включаючи 
бюджетний сектор, забезпечують кластери [5. с. ISJ. Рівень заробітної 
плати в штатах, де функціонують кластери, на 2і)"» вище, ніж в 
середньому по країні. Частка ВВП СПІД, який виробляється в кластерах, 
становить близько 60" и.

Отже, переваги впровадження кластерної моделі господарювання 
полягають у такому:

- для органів державної влади: зниження рівня тінізації економіки; 
підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 
регіону; збільшення доходів бюджету за рахунок зростання податкових 
надходжень; підвищення долі зайнятого населення і відповідно 
скорочення виплат по безробіттю і т.п.;

- для підприємств: збереження господарської самостійності; 
підвищення конкурентоспроможності підприємств і продукції їхнього 
виробництва; поліпшення показників соціально-економічного розвитку; 
зниження витрат; підвищення професіоналізму персоналу; створення 
інфраструктури для досліджень і наукових розробок; обмін технологіями; 
підвищення можливостей виходу на міжнародні ринки;

для інших учасників кластеру: можливість участі в
інвестиційних проектах; отримання доходів від розробки проектної 
документації; надання кредитів під проекти; отримання додаткового 
доходу і т.п.

Сьогодні Україна вже мас певний досвід кластеризаиії. ІІочаюк 
кластеризаиії в Україні було покладено у Хмельницькій області.
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Програма впровадження концепції кластерної моделі економічного 
розвитку на Хмельниччині була розроблена у ІУЧХ році Асоціацією 
«Поділля Перший» і метою відродження вітчизняного виробництва у 
швейній, будівельній, харчовій і туристичній галузях [6, с. 12]. Першим 
було створено швейний кластер, у 2000 ропі будівельний кластер, у 
2001 році - туристичний, харчовий і класі ер сільського туризму, які 
успішно працюють і сьогодні. До регіонів, які зуміли досягти успіхів у 
формуванні кластернпх об'єднань, також слід зарахувати АР Крим і 
Севастополь, Івано-Франківську. Рівненську. Полтавську. Сумську. 
Харківську. Херсонську, Одеську і Миколаївську області [7. с. 34]. А 
нещодавно (з 200.Х року) практика розвитку кластерів використовується у 
Донецькій області і у м. Львові [3. с. 12]. У Львові створено кластери 
туризму і бізнес-послуг. у Донецьку -  металургійний та агропромисловий 
кластери, ініціатором впровадження яких виступає фонд «Нфективне 
управління».

Для успішного розвитку кластерів необхідні гарантії їхньої 
підтримки з боку місцевої влади і підприємців [3, с. ІЗ]. План розвитку 
кластерів не може бути нав'язаний з боку. Тому для проведення 
організаційної роботи зі створення кластерів в Донецьку і у Львові 
формуються робочі груші, до складу яких входять місцеві бізнесмени і 
чиновники. Крім того, лідери місцевої влади і місцевого бізнесу 
формують ради з ш пат , конкурентоспроможності. При цьому 
враховуються регіональні особливості. Ці структури дозволяють 
нівелювати політичні зміни в місцевій владі і повніші допомогти 
кластерам сформуватися і активно розвиватися [3, с. ІЗ].

Органи державної та місцевої влади у процесі кластеризації мають 
допомагати в забезпеченні супроводження необхідних умов і ресурсів, 
таких як нормативне забезпечення, виробнича інфраструктура і 
висококваліфіковані кадри. Держава також повинна встановлювати 
правила конкуренції, наприклад, захищаючи інтелектуальну власність і 
посилюючи антимонопольно законодавство таким чином, щоб
продуктивність, інновації та соціальна відповідальність визначали 
соціально-економічний розвиток підприємств і реї іонів.

Отже, політика органів державної та місцевої влади щодо 
створення кластерів має суттєво відрізнятися від традиційної 
промислової політики, яка означає визначення пріоритетних галузей і 
надання їм підтримки. Метою кластерної політики має бути підвищення
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рівня соціально-економічної о роївні ку регіону і підприємств на основі 
створення умов для посилення конкурентоспроможності господарюючих 
суб’єктів, що формують кластер, Кластерна політика маг забезпечувати 
реальну основу переговорів між підприємствами, державним сектором 
(особливо на місцевому га регіональному рівнях керівництва) і 
недержавними установами [X, с. 127J. Подібний діалог мас привести до 
поліпшення якості загальнонаціональної та регіональної політики та 
зниження рівня гінізації економіки України.

Основною ідеєю формування машинобудівного кластера у 
Луганській області є перехід регіону на ностіндустріальнпи тип розвитку, 
що характеризується збільшенням створюваної доданої вартості на 
основі розвитку високо технологічних змін продукції, розвитком 
мережевих відносин, посиленням участі регіону в світових процесах 
передачі знань, умінь і навичок.

У загальному вигляді стру ктуру машинобудівного кластера можна 
представити таким чином (рис. 2). Ядром запропонованого кластера є 
підприємства машинобуду вання Луганської області, які ми згрупували за 
їхньою спеціалізацією. Транспорте машинобудування представлене 
підприємствами ВАТ «ХК Луганськтепловоз», ВАТ «Стахановськпй 
вагонобудівний завод», ЗАТ НВЦ «Трансмаш» та ін.

Центрами важкого машинобудування, яке виробляє мостові крани, 
установки для переплавлення сталі, устаткування для збагачувальних 
фабрик і тлі., є ЗАТ «Стахановськпй машинобудівний завод», ВАТ 
«Кіровськпй ковальський завод «Центрокуз», ВАТ «Краснолуцькнй 
машинобудівний завод», ВАТ «Луганський завод гірського 
машинобудування» та ін.

До підприємств енергетичного машинобудування належать ВАТ 
«1 Іервомайськпй електромеханічний завод ім. К. Маркса», ВАТ 
«Луганський електроапаратний завод», Сєвєродонецький завод 
«Електрохімремонт».

Центрами верстатобудівного та інструментального 
машинобудування є Луганськ, Краснодон, Алчевськ, Івановка, 
Краспореченськ. Приладобудування і електронне машинобудування 
представляють ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», ВАТ 
«Вуглепрплад». ВАТ «Теплогорськпй завод гідроустаткування», ВАТ 
«Кремепськпй завод «Хімавтоматика».
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Усі ні підприємства чи деякі 5 них можуть складати ядро 
машинобудівного кластера. Крім того, до нього також повинні увійти 
підпрпс метва-поетачальнпкн сировини, матеріалів та обладнання.

Рис. 2. 'Загальна структура машинобудівного кластера Луганської області
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фінансові установи (банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, 
лізингові компанії і тлі.), науково-дослідницькі організації (вінці 
навчальні заклади, науково-дослідницькі інститути, середні спеціальні 
установи і гаї.), інноваційні організації (венчурні фірми, інноваційні 
центри і т.п.). підпрін.мсі ва-ноеереднпкн, транспортно-логістпчні 
підприємства, установи інженерної інфраструктури (енергії-. газо-. водо-, 
теплопостачання, телекомунікації, зв'язок, будівельні підприємства, 
ремонтні організації і т.п.), установи соціальної інфраструктури (медичні 
заклади, санаторії, профілакторії, бази відпочинку, дитячі садки, 
спортивні клуби і т.п.) і органи державної іа місцевої влади.

Реалізація запропонованих положень дасть змогу досягти 
узгодженості дій з боку підприємств, влади і суспільства і тим самим 
зменшити рівень тінізації економіки. Приховуючії те. т о  велике 
промислове виробництво потребує більше часу і зусиль для адаптації до 
складних ринкових умов і невизначеності зовнішнього середовища, 
соціально-економічний розвиток сітк можливим лише при об'ї днанні 
зусиль усіх виробників і державних органів управління. При цьому 
обов'язково повинні враховуватись регіональні особливості і ресурсний 
потенціал кожного учасника такого об'єднання.
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