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ВСТУП
Сучасні тенденції функціонування національної еко�

номіки переконливо засвідчують необхідність поетап�
ного й глибокого реформування основних секторів на�
ціонального господарства. Окреслена траєкторія пост�
кризового відновлення економіки має низький рівень
резистентності до екстерналій, які деструктивно впли�
вають на відновлення економічної активності найбільш
потужних галузей, зокрема й промисловості.
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Сьогодні промисловий сектор у своєму функціо�
нальному вимірі визначається досить широкою про�
блемною площиною. Неефективні механізми управлін�
ня, експортоорієнтованість промислової продукції з
високим ступенем енергозатрат, низька інновативність
й диверсифікованість виробничого процесу, хронічний
дефіцит фінансових ресурсів становлять поліфілетичні
контури вітчизняної промисловості. Очевидними є не�
обхідність секторальних структурних зрушень в орга�

нізаційно�правових формах промисло�
вого виробництва та підвищення ефек�
тивності фінансових інструментів в їх
забезпеченні.

Ефект синергізму від високоагре�
гованих кластерів як базису інвести�
ційно�інноваційної економічної моделі
на відновлення промислового сектора
є беззаперечним, оскільки промислові
кластерні утворення продукують висо�
ку додану вартість, яка забезпечує до�
даткові резерви фінансових інстру�
ментів для економічного пожвавлення
галузей промисловості й відповідно
формування конкурентних переваг на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
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Рис. 1. Питома вага промисловості у формуванні ВВП
в галузевому розрізі за 2005—2009 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [6].

У статті відображено результати аналітичного дослідження фінансового забезпечення клас�

теризації промисловості. Зокрема увага автора зосереджена на проведенні грунтовного ана�

лізу ендогенних та екзогенних чинників впливу на формування промислових кластерів. Запро�

поновані в статті заходи сприятимуть культивації фінансових інструментів в розбудові кластер�

ного каркасу базових галузей промисловості.

The results of analytical research of the financial providing of clusterization of industry are

represented in the article. In particular attention of author is concentrated on the lead through of the

detailed analysis of endogenous and exogenous factors of influence on forming of industrial clusters.

The measures offered in the article will be instrumental in cultivating of financial instruments in

alteration cluster framework of base industries of industry.
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Промислові кластери через свою
адміністративно�територіальну інтег�
рованість значно полегшують рух капі�
талів, ресурсів, грошових потоків між
господарськими суб'єктами, сприяють
пришвидшенню дифузії інновацій і за�
безпечують умови прискореного
відтворення промисловості. Разом з
тим, кластеризація промисловості як
потужне ядро державно�приватного
партнерства потребує підвищення
ефективності в системі фінансового за�
безпечення, зокрема визначення перс�
пективних фінансових інструментів сти�
мулювання функціонального зростан�
ня галузі. Відповідно дослідження
інструментів фінансового забезпечення кластеризації
промисловості відзначається своєчасністю й актуальні�
стю.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Усвідомлення значимості фінансових інструментів

у промисловості визначило проблемну площину дослі�
дження й мету роботи — теоретичне обгрунтування ре�
комендацій щодо основних детермінант інструментів
фінансового забезпечення спрямованих на інтенсифі�
кацію функціонування промислових кластерів.

Для грунтовної реалізації визначеної мети необхід�
но виконати наступні завдання:

1. Провести загальну оцінку національної промис�
ловості для визначення реальних передумов функціо�
нування інтегрованих кластерів.

2. Дослідити фінансові інструменти в промислово�
му секторі, їх ефективність та джерела формування.

3. Обгрунтувати необхідність фінансового стимулю�
вання кластеризації промисловості із застосуванням
традиційного та альтернативного інструментарію фінан�
сового забезпечення.

4. Визначити можливі резерви відтворювального
розвитку галузей промисловості через каталізуючі ін�
струменти фінансування.

Огляд сучасних літературних джерел переконливо
засвідчує високий науковий інтерес до питань класте�
ризації промислового сектора економіки та його фінан�
сування. Вагомий внесок у розбудову теоретичного та
практичного підгрунтя кластеризації в промисловості
зробили такі науковці, як О. Богма [7], М. Войнаренко
[1], В. Дубицький, С. Соколенко та інші фахівці у пло�
щині кластеризації.

Дослідженню проблематики функціонування й орга�
нізації фінансових інструментів, формування цілісної
фінансової архітектури промислових кластерів значну
увагу приділили авторитетні зарубіжні вчені: М. Портер
[3], Є. Дахмен, Д. Сольє, І. Толенадо.

Слід зазначити, що на сьогодні сформувалися дос�
татньо відокремлені вектори дослідження фінансових
інструментів й кластеризації промисловості. Втім, дос�
лідження окресленого проблемного поля містять суттєві
відмінності і є предметом активної наукової полеміки.
В той же час не простежується цілісності та системності
в дослідженні складного комплексу проблемних явищ,
що стосуються підвищення ефективності фінансових

інструментів кластеризації промислового сектору. Внас�
лідок цього виникає об'єктивна потреба в розробці те�
оретичних рекомендацій щодо вирішення проблем адап�
тації інструментів фінансового забезпечення кластер�
ної інтеграції в період посткризового відновлення про�
відних галузей промисловості.

РЕЗУЛЬТАТИ
Когнітивні реалії економічного розвитку визначають

динаміку базових галузей промисловості України як
несприятливу для швидкого й динамічного відтворен�
ня. Так, за період 2005—2009 рр. значно скоротилась
питома вага галузей промисловості у формуванні ВВП
(рис. 1). Скорочення частки промисловості у ВВП зафі�
ксовано на рівні 2,8% .

З рис.1 видно, що промисловий потенціал вітчизня�
ної економіки поступово деградує. Переконливим
свідченням цього є зменшення частки переробної про�
мисловості з 27,4% до 24,2%, виробництва та розпод�
ілення електроенергії, газу та води — з 4,4% до 4,1 %,
частка добувної промисловості зросла з 4,8% до 5,1%).
В цілому, у формуванні ВВП переважає переробна про�
мисловість, частка якої в середньому за аналізований
період становила 26,8 %, частка добувної промисло�
вості на рівні 5,3 %, виробництва та розподілення елек�
троенергії, газу та води — 4,1%. Також панівною тен�
денцією останніх років є скорочення частки машинобу�
дування та металургії, а зменшення питомої ваги хімічної
та нафтохімічної промисловості складає 1,5%.

Разом з тим, посткризове відновлення світових рин�
ків збуту промислової продукції створили передумови
для поступового відтворення вітчизняного промислово�
го сектора. Свідченням цього є динаміка промислового
виробництва в період післякризової депресії 2010 р.
(рис. 2).

Так, у 2010 р. промисловий сектор значно приско�
рив темпи відновлення виробництва продукції. Його
зростання становило 11,2%. Найбільші темпи віднов�
лення спостерігались у переробній промисловості, об�
сяги виробництва в якій збільшились на 13,9 %.

Проведений аналіз основних тенденцій післякризо�
вого оздоровлення національної промисловості дає
можливість стверджувати, що на тлі позитивних зрушень
в галузі переважає екстенсивна модель ведення госпо�
дарської діяльності, яка потребує докорінного струк�
турного перетворення. Як свідчить світова практика,
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Рис. 2. Динаміка промислового виробництва в розрізі
основних галузей (у %до попереднього року)

Джерело: побудовано автором за даними [6].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

35

ефективна реструктуризація промисловості можлива за
рахунок кластеризації галузі та застосування повноцін�
ного фінансового інструментарію, але вразливість на�
ціональної економіки до зовнішніх кризових імпульсів
створює несприятливі умови для формування промис�
лових кластерів. Систематизуємо деякі з них.

1. Аномальна залежність національного промисло�
вого виробництва від геоекономічних коливань. На нашу
думка, гнучкість реагування промислових підприємств
на кризові екстерналії світових ринків збуту є занадто
низькою, тому спостерігається зростаюча залежність
основних продуцентів промислового сектору від
зовнішніх контурів економічного розвитку.

2. Пасивність вітчизняних промислових підприємств
до впровадження інновацій. Промисловий сектор є най�
більшим реципієнтом наукових розробок, оскільки
ступінь конкурентоспроможності його продукції безпо�
середньо залежить від впровадження інновацій та тех�
ніко�технологічного оновлення. На жаль, інноваційний
потенціал промислового виробництва потерпає від роз�
риву партнерського ланцюга "держава — наука — про�
мислове виробництво".

3. Практична відсутність диверсифікації організа�
ційно�правових форм промислових підприємств та їх об'єд�
нань, низький ступінь агрегації суміжних промислових
виробництв.

4. Дефіцит інструментів фінансового забезпечення
кластеризації промислового виробництва. Варто заува�

жити, що недостатність обсягів фінан�
сового донорства в інтеграцію промис�
лових виробничих об'єктів мінімізує
перспективи даного сектору економіки,
створює диспропорції у міжгалузевому
фінансуванні, гальмує реалізацію про�
мислових інвестиційних проектів.

Все вищенаведене переконливо зас�
відчує необхідність полісистемної рес�
труктуризації промисловості України,
зокрема раціоналізації її організаційно�
правових форм та підвищення фінансо�
вої рівноваги базових галузей. Очевид�
ним є й те, що інвестиційна приваб�
ливість об'єктів промислового вироб�
ництва зростає через входження в інтег�
ровані структури типу кластерів, а їх

цільове фінансове забезпечення може створювати
більші доходи, ніж інвестиції в окремі корпорації, га�
лузі та економіку в цілому [3, с. 420].

Протягом останніх років функціонування національ�
ного промислового сектора відбувається в умовах гос�
трого дефіциту фінансових ресурсів. Тенденція знижен�
ня ефективності формування й використання інструмен�
тарію фінансового забезпечення в необхідному обсязі
набуває загрозливих контурів не лише для кластеризації
промисловості, а й для нагромадження економічного
потенціалу галузі.

Основним інструментом фінансового забезпечення
в промисловості залишаються власні інвестиційні ресур�
си підприємств — прибуток та амортизаційні відраху�
вання. Водночас кошти, що залишаються у розпоря�
дженні промислових підприємств, є вкрай обмеженими
внаслідок таких обставин, як: гіпертрофована залеж�
ність від зовнішніх товарних ринків, технологічна бага�
тоукладність та відставання базових галузей промисло�
вого сектору, значне податкове навантаженням,
відсутність фінансової рівноваги та незадовільні фінан�
сові результати від операційної діяльності. В першу фазу
світової економічної кризи фінансові втрати вітчизня�
ної промисловості сягнули свого апофеозу (рис. 3).

 Так, у 2008 р. прибутки промислових підприємств
зменшились на 81,1% відносно 2007 р., у 2009 р. збитки
промислових підприємств зафіксовано на рівні 14192,5 млн
грн. Не менш збитковим виявився 2010 р. — частка збит�

кових підприємств у промисловості
зросла до 45 % (у 2009 р. — 41,5 %) від
загальної їх кількості.

Важливим інструментом фінансово�
го забезпечення кластерного розвитку
промисловості є державна політика
фінансування галузі. При цьому обсяги
державного фінансування є мінімальни�
ми через перманентний дефіцит держав�
ного бюджету. Протягом 2000—2010 рр.
Держбюджет України було зведено з
профіцитом лише у 2000 р. і 2002 р. По�
чинаючи з 2006—2009 рр., фактичний
дефіцит Держбюджету зріс від 3,8 млрд
грн. (0,7 % ВВП) до 103,8 млрд грн. (11,4
% ВВП). У 2010 р. дефіцит Держбюдже�
ту становив 64,2 млрд грн. [6, с. 37].

22630,1

29286,9

5542,5

0

3896,1
6110,4

16917,6

408,8

15503,2

22035

0 0
3230,8

1141,5 0 0

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2006 2007 2008 2009

 

,  

Рис. 3. Чистий прибуток (збиток) підприємств базових
галузей промисловості, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [2].

12,2 12,3

15,8 16,4

13,8
15,2

13,8

16,1

21,4

15,3

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

,  

Рис. 4. Динаміка ставок банківського кредитування в розрізі
базових галузей промисловості

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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Серед пріоритетів державного фінансування в про�
мисловості найбільша частка бюджетних видатків при�
падає на паливно�енергетичний комплекс. За період
2006—2010 рр. його фінансування зросло на 38,6%, а
видатки на дослідження і розробки у цій сфері збільши�
лись у 3,7 рази. Обсяг бюджетного фінансування пере�
робної промисловості, до якої входять високотехно�
логічні та наукоємні виробництва, за аналізований пер�
іод скоротився на 5,1 %.

В умовах гострого дефіциту власних коштів промис�
лових підприємств та обмеженого доступу до бюджет�
них ресурсів цілком раціональним є залучення банківсь�
кого сектора до фінансування кластерних ініціатив. Ра�
зом з тим, орієнтація фінансово�кредитних установ на
короткострокове кредитування та достатньо високі кре�
дитні ставки (рис. 4) обмежують їх функціональну ком�
петенцію як інструмента фінансового забезпечення ба�
зових галузей.

Як видно з рис. 4, у 2010 р., внаслідок пожвавлення
банківського сектора, зумовленого поверненням депо�
зитів та частковим відновленням довіри до банківської
системи з боку фізичних і юридичних осіб, відбулось зни�
ження кредитних ставок для всіх галузей промисловості.

Ще одним потенційним інструментом фінансового
забезпечення кластерного розвитку промислового сек�
тора національної економіки варто визначити прямі іно�
земні інвестиції (рис. 5). Втім, іноземні інвестори пасив�
но фінансують промислові галузі, оскільки пріоритет�
ними залишаються інші види економічної діяльності з
вищим рівнем рентабельності та швидким приростом
капіталу: фінансова діяльність, торгівля, операції з не�
рухомим майном.

Таким чином, вищепроведене дослідження інстру�
ментів фінансового забезпечення функціонування на�
ціонального промислового сектора засвідчує їх ла�
тентність у процесі розбудови кластерного каркасу про�
мислових підприємств базових галузей. З метою куль�
тивації інструментарію фінансового забезпечення кла�
стеризації промисловості пропонуємо систему рекомен�
дацій поліпшуючого характеру.

1. Запровадження механізмів пільгового оподатку�
вання для підприємств (звільнення від оподаткування
прибутку підприємств на рівні 50%), які є учасниками
промислових кластерів і виробляють продукцію з висо�
ким ступенем інновативності.

2. Розроблення цільових бюджетних програм фінан�
сування промислових кластерів, зокрема високотехно�
логічних виробництв, науково�дослідних й дослідно�
конструкторських робіт.

3. Забезпечення розвитку довгострокового банкі�
вського кредитування промислових кластерів шляхом
надання спільного державного і приватного гарантуван�
ня таких кредитів.

4. Створення комерційними банками спеціальних
інвестиційно�інноваційних кредитних програм кластер�
ної інтеграції промислових підприємств. Для таких
банків�кредиторів необхідно забезпечити префе�
ренційні умови рефінансування.

5. Стимулювати розвиток альтернативних інстру�
ментів фінансового забезпечення промислового віднов�
лення та кластеризації. Вважаємо за доцільне прийнят�
тя ряду законодавчих актів щодо регулювання функціо�
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Рис. 5. Прямі іноземні інвестиції у
промисловість України, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [2].

нальної компетенції венчурних фондів та інститутів
спільного інвестування. Також, грунтовного перегляду
та коректив потребує законодавча база, яка регламен�
тує ринок фінансового лізингу.

ВИСНОВОК
Отже, ми дійшли висновку, що промисловий сектор

національної економіки в період свого посткризового
відновлення потребує галузевого реформування й до�
корінної реструктуризації, яка сприятиме прискорено�
му відтворенню промислових підприємств, а підгрунтя
таких радикальних змін становить їх кластерна інтегра�
ція та спільні зусилля держави й корпоративного секто�
ру в забезпеченні інструментів фінансування.
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