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Проект стратегії розвитку кластера
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Модель життєвого циклу кластера

На початку розвитку, кластерний менеджмент, крім

суто організаційних завдань (структура, штат, 

фінансування…) має вирішити головне питання -

встановлення початкової довіри від потенційних

учасників кластеру.

Зараз МКУ переходить з етапу «Ініціація» до етапу

«Розвиток»

Пріоритети розвитку
початкового періоду
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Діяльність у перший рік
Зони особливої уваги

Matchmaking – як стиковка попиту з пропозицією, а також розкриття та
реалізація нових можливостей в рамках кластеру за рахунок внутрішньої
синергії його учасників має досягти професійного рівня

Розвинута діагностика кластерних ланцюгів з ясною сегментацією потреб. 
Розуміння цих потреб дає змогу включити функцію matchmaking, в чому і є
унікальна перевага кластерної організації. 

Залучення нових партнерів в різних категоріях через персональні
контакти, нетворкинг та піар-активності. Кластер в цій фазі розвитку
потребує підтримки від місцевих органів влади, національних та
регіональних асоціацій, медійних партнерів, провідних університетів. 

Зростання кількості нових членів досягається через стандартні активності
продажу й маркетингу.

Пошук грантових можливостей необхідний, але має обмежуватись
«легкими» формами, які не передбачають 100% переключення
кластерного менеджера виключно на підготовку складної заявки.
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Головні спільні очікування стейкхолдерів
Згідно попередніх опитувань

Експорт – інтернаціоналізація
Представлення індустрії на міжнародній арені.

Розвиток освітньої інфраструктури
Розвиток кадрового потенціалу

Розвиток інноваційної інфраструктури
Включно зі сферою цифрових технологій.

Популяризація галузі, лобіювання інтересів
В законодавчій сфері, а також в політиках та
рішеннях центрального уряду

Залучення інвестицій
До розбудови виробничої та інноваційної
інфраструктури регіону
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Потенційний склад МКУ
Назва компанії Сфера діяльності Веб-сайт

1 ПП “Марін Дизайн Сервіс” Послуги та ІТ www.mds.ua

2 Миколаївський Регіональний Центр Підтримки Бізнесу Послуги та ІТ biz.mk.ua

3 MDEM Інжиніринг та проектування www.mdem.ua

4 C-Job Nikolaev Інжиніринг та проектування http://c-job.com.ua

5 Суднобудівний завод “Океан” Суднобудування, порти ocean-shipyard.com

6
ССЗ «НІБУЛОН» Суднобудування, судноплавство, 

порти
http://www.nibulon.com

7 ТОВ “Смарт Меритайм Груп” Суднобудування smart-maritime.com

8 ТОВ “МАРКО лтд.” Послуги, обладнання http://markogroup.com

9 ТОВ “Артіль” ЛТД Суднобудування, обладнання artelmarine.com

10 ТОВ “Технос” Послуги та ІТ www.astranest.com

11 ПДБ “Пролайн” Інжиніринг та проектування http://www.proline.ua

12 НВО “Аміко” Обладнання, послуги www.amico.ua

13 ДП “Державно-проектний центр кораблебудування” Інжиніринг та проектування srdsc.com

14 ДП “Миколаївський суднобудівний завод” Суднобудування www.shipyard61.com.ua

15 Херсонський державний завод “Паллада” Морське обладнання pallada-dock.com

16 ДП НВКГ “Зоря- Машпроект” Морське обладнання zmturbines.com

17 ТОВ "Термінал- Укрхарчозбутсировина" Порти terminal-fal.com.ua

18 ТОВ “ЮГСУДОРЕМОНТ” Судноремонт

19
ПАТ “Миколаївський завод мастильного та фільтруючого 
обладнання”

Морське обладнання nzsfo.com.ua

20 ПП “Інтелектуальні Морські Технології” Послуги та ІТ shaftdesigner.software

21
Національний університет кораблебудування ім.Адмірала 
Макарова

Наука та освіта www.nuos.edu.ua

22
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили Наука та освіта chmnu.edu.ua

23 ДВНЗ “Миколаївський Політехнічний коледж” Наука та освіта mpk.mk.ua

24 Меблева фабрика “Ренесанс” Обладнання mebel-renessans.com

На лютий 2021 до потенційного складу МКУ можна

зарахувати 30 організацій.

Компанії-потенційні учасники – 24

Організації-партнери - 6

Партнери та члени МКУ

http://www.mds.ua/
https://biz.mk.ua/
http://www.mdem.ua/
http://c-job.com.ua/
https://ocean-shipyard.com/
http://www.nibulon.com/
https://smart-maritime.com/
http://markogroup.com/
https://artelmarine.com/language/en/front-page-3-2/
http://www.astranest.com/
http://www.proline.ua/
http://www.amico.ua/
http://srdsc.com/
http://www.shipyard61.com.ua/
http://pallada-dock.com/
https://zmturbines.com/
https://www.terminal-fal.com.ua/
http://nzsfo.com.ua/
https://shaftdesigner.software/
http://www.nuos.edu.ua/
https://chmnu.edu.ua/
https://mpk.mk.ua/
https://mebel-renessans.com/
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Не зважаючи на правильні декларації стратегії про зростання якості життя, 
ріст добробуту населення, смарт-спеціалізацію економіки тощо, - план дій
з точністю до навпаки зміцнює сировинні тенденції й, насправді, матиме
зростання ефектів так званої економіки бідності. А саме:

• подальше вимивання кращих інженерних кадрів закордон та, частково в
ІТ-галузь (але в провідні центри України, тобто, за межі регіону)

• подальше руйнування ланцюгів виробничої кооперації в
суднобудуванні

• подальше нівелювання та зниження наукового та освітнього потенціалу
миколаївських ЗВО та наукових центрів

Зовнішній аналіз середовища
Аналіз плану заходів в регіональній стратегії Миколаївської ОДА на 2021-23

5 проектів загальним обсягом майже 1 мільярд гривень, й серед яких
тільки 1 має відношення до морської галузі – проект розвитку аква-
культур. 

В плані заходів є також інші напрями, наприклад, «Створення нових та
модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки», але
під ним мається на увазі ремонт доріг.

ТЗ на «Сприяння створенню та розбудові індустріальних парків», в якому
йдеться про 3 парки, де буде також «унікальні виробництва за рахунок
впровадження нано-, IT- і комп’ютерно-інтегрованих технологій». Проект
вартістю 300 млн гривень передбачає тільки проектні роботи та
облаштування територій.

План заходів Миколаївської ОДА на 2021-23 в категорії
«Конкурентоспроможна економіка» містить заходи по 3-м важливим
напрямам діяльності, повністю дотичним до інтересів МКУ:

1. Інноваційний розвиток, зокрема у сферах, визначених смарт-
спеціалізацією.

2. Створення нових наукоємних виробництв та продуктів
3. Забезпечення потреби у висококваліфікованих кадрах для розвитку

інноваційних виробництв.

Ці висновки є важливими для стейкхолдерів МКУ й вони говорять, що
єднання інтересів стейкхолдерів морської галузі, й в першу чергу, 
суднобудування, з пріоритетами розвитку регіону в періоді 2019-20 років
не відбулося.

Можливістю для стейкхолдерів МКУ є позитивна новина від партнерів
кластеру про домовленість з ОДА щодо перегляду портфелю проектів
регіонального розвитку на виконання стратегії можливо що півроку.
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Місія Морського Кластера України

Зростання економічного потенціалу Морської галузі України через ріст конкурентоздатності учасників кластеру та розвиток галузевої
інноваційної екосистеми, що сприяє розвитку галузевих секторів й дотичних до них.  Інтеграція в цю екосистему включає також розвиток

відносин не тільки з учасниками кластеру, а з більш широким кругом гравців, що входять у вказані сектори.

В основі кластеру - колаборація (співпраця) широкого кругу гравців різних економічних секторів морської галузі й з різних категорій учасників
ринку: малого та середнього бізнесу, великих підприємств, університетів, наукових установ та лабораторій, інкубаторів, центрів трансферу

технологій тощо.
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Основні елементи
які відрізняють даний тип кластеру від інших подібних

Smart Product & Services

МКУ має на меті створення продуктів
нового покоління, з високою
конкурентоспроможністю та

інноваційністю, що відповідають
вимогам світових ринків.

Smart Export

Створення та розгортання
широкого портфелю
інструментів для підтримки
експортної діяльності та
інтернаціоналізації.

Smart Organization

МКУ сприяє організаційним змінам місцевих виробників та їх
колективної спроможності в напрямку значного покращення

інноваційного та експортного потенціалу шляхом:

• Зміни в підходах до вирішення стратегічних завдань розвитку;
• Вирішення кадрових питань;
• Вирішення питань інвестицій
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Ціннісна пропозиція МКУ

Кращий доступ до
інноваційних, донорських

та експортних ресурсів

Фандрейзинг та інноваційний брокеридж – одна з

головних сервісних функцій, що має бути

створеною в 2021. Члени кластеру зможуть

отримати пільгове фінансування, грантову

підтримку для чисельних своїх проєктів з розвитку.

Обмін інформацією про
нові ринкові можливості

Мова про ринкову аналітику, інформацію про

нових клієнтів та міжнародних партнерів, 

завдяки чому швидше налагоджується

виробнича та інноваційна кооперація, а також

міжнародні

стосунки.

Синергетичний ефект
в закритті розривів

виробничої кооперації

Ланцюжки доданої вартості мають бути

обліковані та сегментовані - очевидно, що

їх багато й саме на їх підтримці кластер

може реалізувати свою консолідуючу роль.

Покращення орг. 
спроможності кожного

учасника кластеру

Розвиток бізнесу впирається в людей та їх

навички, а також в інші обмеження

організації – недосконалі бізнес-процеси, 

відсталі технології, слабка динаміка

розвитку тощо.

Інтеграція та лідерство
в рег. програмах розвитку

промислових хайтек.

Жоден бізнес, й навіть великий, не може поодинці

створити індустріальний чи технопарк, запустити

сучасний акселератор, Центр Індустрії 4.0, 

кардинально змінити ситуацію з кадрами. Але

разом, об’єднуючи зусилля й разом з владою

це можливо. 

Використання спільних
активів кластеру

Спільний сайт, спільні фонди розвитку, спільна

промоція, спільні стенди на виставках тощо. 

Завдяки цьому кожна фірма учасник може

економити власні кошти й значно швидше

досягати поставлених результатів

бізнесу.

Зростання іміджу та
репутації, спільний та
індивідуальний піар

Завдяки кластеру МКУ багато партнерів в

інших регіонах та ЄС можуть взнати про

учасників кластеру. Подача інформації про

ринкове позиціонування членів буде значно

покращене.
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Громадська спілка «Морський Кластер України»

www.maritimeukraine.com

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


