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Анотація. У статті досліджено поняття «інноваційна складова потен-
ціалу машинобудівного підприємства». Авторами запропоновано фор-
мування інноваційної складової потенціалу машинобудівного підприємс-
тва в рамках створення регіонального кластеру. Сформовано схему
впровадження інноваційної продукції на прикладі НВК «Фотоприлад».

Аннотация. В статье исследовано понятие «инновационная состав-
ляющая потенциала машиностроительного предприятия». Авторами
предложено формирование инновационной составляющей потенциала
машиностроительного предприятия в рамках создания регионального
кластера. Сформирована схема внедрения инновационной продукции на
примере НВК «Фотоприбор».

Summary. In the article investigational concept «innovative constituent of
potential of machine-building enterprise». Authors are offer forming of
innovative constituent of potential of machine-building enterprise within the
framework of creation the regional cluster. The chart of introduction of
innovative products is formed on the example of SPC «Fotopribor».
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Машинобудування є базовою галуззю, джерелом економічно-
го та соціального розвитку України. Сучасний стан ефективного
виробництва машинобудівної продукції залежить від рівня вико-
ристання та впровадження інновацій. Розвиток інноваційної ді-
яльності вітчизняних підприємств є вкрай низьким — у 2008 р.
порівняно з 2007 р. їх інноваційна активність знизилась на 5 %,
причинами чого є нестабільність економічного розвитку, відсут-
ність фінансування, особливо з боку держави, та інвестицій, не-
узгодженість існуючого законодавства та обмежене впроваджен-
ня загальнодержавних інноваційних програм, що підкреслило
актуальність дослідження формування інноваційної складової
потенціалу машинобудівних підприємств.
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Дослідженню проблеми розвитку інноваційної діяльності ма-
шинобудівного комплексу присвячено наукові праці провідних
вітчизняних учених, таких як: С. Бреус, Д. Малащук, О. Кузьмін,
І. Алєксєєв, Й. Петрович, В. Василенко, А. Гальчинський, В. Гу-
сєв, О. Онищенко, Н. Гончарова, В. Хомяков та багато інших. Ра-
зом з тим, система формування інноваційної складової потенціа-
лу машинобудівного підприємства досі не розглядалася.

У розвинутих країнах світу машинобудування посідає значне
місце у зростанні економіки. Так, у США на частку машинобуду-
вання припадає близько 10 % ВВП, 45 % зайнятих і майже 40 %
основного капіталу. В Україні на частку машинобудування при-
падає 13,3 % загального обсягу реалізованої продукції та 7 % най-
маних працівників, що свідчить про наявність значних резервів
розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу [7]. Основа
розвитку машинобудування полягає у виявленні та використанні
наявних резервів шляхом формування інноваційної складової по-
тенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств.

Інноваційна активність вітчизняних товаровиробників маши-
нобудівного комплексу залишається дуже низькою. За даними
Державного комітету статистики України обсяг реалізованої ін-
новаційної продукції машинобудування у 2008 р. склав 17,8 млрд
грн, що становить 16,8 % від загального обсягу реалізованої про-
мислової продукції [7].

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств свідчить про нестабільний стан вітчизняної проми-
словості в контексті інноваційного розвитку. Основним джерелом
фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за-
лишаються, як і в попередні роки, власні кошти суб’єктів господа-
рювання, що становлять 60,6 % від загального обсягу фінансування.
У 2008 р. порівняно з 2007 р., у структурі фінансування інновацій-
ної діяльності на 1,5 % зросли кошти державного бюджету, але кош-
ти іноземних інвесторів знизилися на 2 % [7]. Як бачимо, обсяг до-
помоги є вкрай мізерним, що створює реальну загрозу перетворення
України в країну, яка лише експортує сировинні ресурси.

Ситуація у регіонах країни впливає на загальні результати ін-
новаційної діяльності підприємств України. В усіх областях краї-
ни, зокрема, і в Черкаській області спостерігається зниження ін-
новаційної активності підприємств. Питома вага підприємств, що
впроваджували інновації з 2000 по 2008 рр., скоротилася майже у
1,4 разу з 14,8 % до 10,8 % [6].

За даними Головного управління статистики Черкаської обла-
сті в 2009 р. інвестиційні надходження майже припинились, за
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перше півріччя 2009 р. капіталовкладення у машинобудування за
рахунок усіх джерел фінансування становили 15,3 млн грн інвес-
тицій в основний капітал, що на 95,5 % менше обсягу відповідно-
го періоду 2008 р. Станом на 1 липня 2009 р. на підприємствах
машинобудування зосереджено 5,2 млн дол. США прямих інозем-
них інвестицій, що у 2,5 разу менше порівняно з відповідним пе-
ріодом 2008 р. Питома вага прямих іноземних інвестицій на під-
приємствах машинобудування складала 2,2 % від загального їх
обсягу в області [5].

Існує проблема, яка впливає на інноваційний розвиток та на
загальний стан розвитку машинобудування. Існуюче високотех-
нологічне обладнання має високий коефіцієнт зносу основних
фондів у промисловості, що свідчить про високий попит на облад-
нання в Україні на найближчі роки [11].

Основні потреби в обладнанні та в машинотехнічній продукції
загалом Україна забезпечує не за рахунок національного вироб-
ництва, а за рахунок імпорту. Так, за період 2004—2008 рр. обсяг
експорту машинобудівної продукції зріс у 2,5 разу при збільшен-
ні обсягу імпорту у 4 рази. Частка машинотехнічної продукції в
структурі імпорту протягом останніх років мала стійку тенденцію
до зростання та досягла в 2008 р. 31,79 % [9]. Але детальніший
аналіз структури імпорту довів, що переважно імпортується ма-
шинотехнічна продукція побутового призначення. Вітчизняні
підприємства здебільшого через існуючі фінансові проблеми не
мають змоги купувати нове обладнання, що призводить до фор-
мування попиту на обладнання, яке вже було у вжитку, та пере-
творює Україну на ринок збуту для машинотехнічного «секонд-
хенду» [11].

У рейтингу Всесвітнього економічного форуму у 2008—2009 рр.
Україна серед 134 країн посіла у сфері розвитку початкової осві-
ти зайняла 37-ме місце, у сфері розвитку вищої освіти — 45-те мі-
сце, у сфері формування факторів інноваційного розвитку — 52-ге
місце, за оснащеністю сучасними технологіями — 65-те місце, у
сфері захисту прав інтелектуальної власності — 114-те місце [1].

Усе зазначене вище обумовлює домінування в Україні третьо-
го технологічного укладу (характерного для періоду 1880—1940
рр., коли відбувався розвиток електроенергетики, машинобуду-
вання, електротехнічної промисловості, розвивалося автомобіле-
будування, закладалися основи концентрації банківського і фі-
нансового капіталу). У теперішній час в Україні [2]:

1) за випуском продукції третій технологічний уклад займає
58 %, четвертий — 38 %, п’ятий — 4 %; в економіці України роз-
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виток отримують технології, які закладені в третьому технологіч-
ному укладі, а саме чорна металургія, металообробка, легка, де-
ревообробна промисловість;

2) за фінансуванням науково-технічних розробок 70 % стано-
вить четвертий технологічний уклад і 23 % — п’ятий;

3) за інноваційними витратами 30 % становить третій техно-
логічний уклад, 60 % — четвертий, 8,6 % — п’ятий;

4) у технологічній частині капітальних вкладень 83 % займає
третій уклад, 10 % — четвертий і 7 % — п’ятий.

В економіці України занепад високотехнологічних вироб-
ництв і одночасне домінування низькотехнологічних сировинних
пов’язаний з непослідовністю держави в розробці та здійсненні
науково-технічної та інноваційної політики, відсутністю системи
стимулювання інноваційних процесів та підтримки високотехно-
логічних виробництв. Цим зумовлено зниження попиту на науко-
ві дослідження і розробки й фактичне згортання інноваційної ді-
яльності в машинобудуванні.

Розв’язок існуючих проблем у машинобудуванні можливий
шляхом формування інноваційної складової потенціалу машино-
будівних підприємств.

Інноваційна складова потенціалу підприємства — сукупні мож-
ливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження
нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного
технічного, організаційного та управлінського оновлення [8].

У світовій економічній літературі поняття «інновація» інтер-
претується як перетворення потенційного науково-технічного
прогресу в реальний, який відроджується в нових продуктах,
технологіях, послугах [8].

Інноваційна складова потенціалу машинобудівного підприєм-
ства — це міра готовності виконати завдання, що забезпечать до-
сягнення поставленої інноваційної мети, тобто рівень готовності
до реалізації проекту чи програми інноваційних змін. Інноваційна
мета повинна бути глобальною стратегією підприємства, засобом
досягнення більш високих цілей і отримання досить високого
прибутку в довгостроковій перспективі, збереження та підви-
щення конкурентних можливостей на ринку, вирішення пробле-
ми виживання в цілому. Усвідомлення цієї мети — найактуаль-
ніше завдання для більшості українських машинобудівних
підприємств [3].

Формування інноваційної складової потенціалу машинобудів-
них підприємств передбачає [10]:

— модернізацію діючих підприємств на інноваційній основі;
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— створення нових високопродуктивних виробництв, у тому
числі з іноземною участю;

— упровадження нових технологій;
— поліпшення сервісного обслуговування продукції в період

усього життєвого циклу до її утилізації;
— розвиток випуску машин і технологічного устаткування,

що забезпечує зростання продуктивності праці, енерго- і ресурсо-
збереження;

— розроблення технічних регламентів та інших нормативних
документів у сфері технічного регулювання, гармонізованих з
прогресивними міжнародними стандартами;

— розвиток внутрішнього ринку машинобудівної продукції;
— технічне переозброєння на основі використання устатку-

вання вітчизняного виробництва;
— забезпечення державної підтримки експорту машинобудів-

ної продукції;
— прискорення процесів структурної перебудови машинобу-

дування в напрямку створення корпоративних науково-технічних
комплексів, здатних до ефективного розвитку в умовах нестабіль-
ного ринку;

— створення умов, що сприяють залученню в машинобудівну
галузь кваліфікованих фахівців.

Формування інноваційної складової потенціалу машинобудів-
них підприємств необхідно здійснювати в рамках кластерного
підходу, оскільки об’єднання машинобудівних підприємств у ре-
гіональний кластер дасть змогу закріпити й збільшити інновацій-
ну складову в їх роботі, що забезпечить збільшення обсягів вироб-
ництва інноваційної продукції, підвищення якісних характерис-
тик продукції шляхом її модернізації чи розробки нових конструк-
цій, здійснення переходу від продажів окремих видів продукції
до спільного виконання комплексного завдання «під ключ» [4].

Кластери є мережею вертикально інтегрованих підприємств та
організацій, які виробляють конкурентоспроможні товари та по-
слуги, використовуючи, насамперед, внутрішні ресурси регіону.

Пропонується створення регіонального кластеру, який об’єд-
нає провідні машинобудівні підприємства області, такі як: НВК
«Фотоприлад», ВАТ «Кам’янський машинобудівний завод», ВАТ
«Корсунь-Шевченківський машинобудівний завод», ВАТ «Умань-
ферммаш», ВАТ «Черкаський автобус», ВАТ НВП «Смілянський
електромеханічний завод». Також до кластеру входитимуть Чер-
каський державний технологічний університет (ЧДТУ), Черкась-
ка обласна державна адміністрація (ЧОДА), Український союз
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промисловців та підприємців (УСПП) та банківські установи об-
ласті.

Концепція створення регіонального кластеру полягає у роз-
витку взаємодії підприємств машинобудування з розглянутими
суб’єктами за допомогою кластерного підходу [4] (рис. 1).

Освітній
сектор

(ЧДТУ)

НВК «Фотоприлад»

Громадська
організація

(УСПП)

Органи
місцевої
влади

(ЧОДА)

Надання фінансових ресурсів
Підготовка кадрів, нові технології, ідеї, знання, дослідження,
інноваціїСприяння просуванню продукції підприємств кластеру; надання
обладнання; надання частини фінансових ресурсів на проект

Розробка та підтримка загальнообласної програми по створенню
регіонального кластеруНове обладнання, модернізація, реконструкція

Підприємства
машинобудування
Черкаського регіону

Фінансовий
сектор
(банки)

Рис. 1. Взаємодія між суб’єктами регіонального кластеру

На сьогоднішній день НВК «Фотоприлад» є передовим під-
приємством України по виготовленню оптико-механічних прила-
дів і оптико-електронних приладів для бронетанкової техніки, ар-
тилерійських установок, військової авіації. НВК «Фотоприлад»
має в своєму складі Центральне конструкторське бюро (ЦКБ)
«Сокіл» та СКБ «Сокіл», які проводять повний комплекс науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по проектуван-
ню профільної продукції. НВК «Фотоприлад» володіє унікаль-
ним технологічним обладнанням, конструкторською докумен-
тацією, технологічними процесами і висококваліфікованими спе-
ціалістами, що дозволяє підприємству виготовляти високотехно-
логічні наукомісткі вироби.
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Аналіз виконання науково-технічних робіт на НВК «Фото-
прилад» (табл. 1) показав, що обсяг науково-технічних робіт на
підприємстві в 2009 р. порівняно з 2008 р. знизився на 51,8 %, це
відбулося через значне скорочення обсягів фінансування (на
28,22 %), причому кошти з Держбюджету, від іноземних інвесто-
рів та від організацій підприємницького сектору зовсім не надхо-
дили.

Таблиця 1
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ НА НВК «ФОТОПРИЛАД»

Показники, тис. грн 2005
рік

2006
рік

2007
рік

2008
рік

2009
рік

Загальний обсяг робіт,
у тому числі 1908,5 2833,3 2794,1 4522,6 2343,6

— виконано власними силами 1908,5 2833,3 2604,9 4372,2 1221,3

Обсяг фінансування,
у тому числі 1538,7 2531,4 2478,2 3966,1 1119,6

— власні кошти 1391,1 2456,5 277,8 1029,8 694,2

— кошти Держбюджету 62,5 15,0 — — —

— кошти іноземних інвесторів 85,1 59,9 109,7 5,7 —

— кошти організацій державно-
го сектору — — 1855,2 2786,1 425,4

— кошти організацій підприєм-
ницького сектору — — 235,5 144,5 —

При розробці моделі впровадження інноваційної продукції на
НВК «Фотоприлад» авторами врахований сучасний підхід до ін-
новаційного ланцюжка, що передбачає, по-перше, дослідження
потреб споживачів працівниками оперативного маркетингу через
зворотні зв’язки попередніми ланками і особливо ланкою страте-
гічного маркетингу, яка в цьому випадку «очолює» інноваційний
ланцюжок, формуючи довгострокові цілі економічного зростання
підприємства. При такому підході відбувається «витягування»
товарів і послуг, які потрібні споживачам (рис. 2) [8, 12].

Для перетворення машинобудування на конкурентоспромож-
ний, ефективний, високотехнологічний комплекс у роботі запро-
поновано формування інноваційної складової потенціалу маши-
нобудівних підприємств, яке необхідно здійснювати в рамках
створення регіонального кластеру, оскільки об’єднання машино-
будівних підприємств дасть змогу підвищити конкурентоспро-
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можність економіки Черкаського регіону, активізувати іннова-
ційні процеси і реальні механізми узгодження інтересів влади, біз-
несу, науки та освіти.

Відділ стратегічного маркетингу

Існуюча або
потенційна потреба

Науково-технічна рада

Відділ головного інженера
(головного конструктора,
головного технолога,

матеріально-технічного
забезпечення)

ЦКБ «Сокіл», дослідне
виробництво, СКБ «Стріла»

Планово-економічний відділ, фінансовий
відділ, головний бухгалтер

Директор НВК «Фотоприлад»

Виробничі цехи

Служба збуту, експертного
контролю та відділ

оперативного маркетингу
Пропозиції щодо створення
нових виробів на основі

існуючого попиту

Прийняття рішень щодо
виробництва нової продукції.

Затвердження переліку
необхідних ресурсів для

виробництва нової продукції

Надання конструкторсько-
технологічної документації

Виробництво
продукції

Відвантаження
продукції, надання
післяпродажного

сервісу

Оплата
продукції

Розрахунок калькуляції нової
продукції, обґрунтування
економічної ефективності
реалізації інноваційного

проекту

1

2

3 4

5

6

7

98

СПОЖИВАЧ

Рис. 2. Схема впровадження інноваційної продукції
на НВК «Фотоприлад»
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