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Мельник В.В. Функціонування кластерних утворень та шляхи використання в Україні. У статті 
досліджено основні теоретичні та практичні аспекти формування кластерної моделі організації господар-
ської діяльності як одного із перспективних напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Розглянуто питання кластеризації економіки як ефективного механізму підвищення конкурентоспромож-
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Упровадження стратегій місцевого економічного розвитку з використанням кластерної моделі – це діяль-
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шення його економічного становища. У статті обґрунтовано необхідність створення кластерних структур в 
економіці.
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Постановка проблеми. Останнім часом взаємоза-
лежність країн світу все більше зростає. Результатом 
таких змін є процеси глобалізації, що складаються із 
сукупності політичних, економічних, демографічних 
та соціальних процесів, що впливає на формування 
взаємозалежності держав. І як наслідок, взаємодія 
вищезазначених процесів приводить до формування 
глобальних світових ринків, подальшої модернізації 
на основі найновітніших технологій, утворення нових 
центрів економічного тяжіння і політичного впливу. 
Результатом вищезазначених процесів стає новий 
рівень конкурентоспроможності не тільки між краї-
нами, а і між різноманітними регіональними угрупу-
ваннями [11].

 На мікрорівні інтеграція здійснюється шляхом 
формування в економіці країни господарських бло-

ків – кластерів, які об’єднують фірми й організації на 
визначеній території, що пов’язані між собою випус-
ком кінцевої продукції. При цьому регіон, усередині 
якого вони розташовуються, варто розглядати як місце 
нагромадження «критичної маси» соціального ы люд-
ського капіталу, наукового, інноваційного ы виробни-
чого потенціалів. Тільки за наявності такого утворення 
кластери виявляються стійкими, системно-емерджент-
ними і конкурентоспроможними [13, с.198].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні та практичні аспекти кластерної форми органі-
зації підприємств відображено в працях як закордон-
них вчених-економістів, так і вітчизняних дослідників, 
таких як М. Портер, Е. Бергман, Е. Браун, Е. Фезер, 
М.П. Войнаренко, Б.М. Данилишин, О. Кірдан, 
В. Савченко, С. Соколенко, В. Стойка, Ю.В. Міхєєв 



81

Випуск 3-1 (46) 2018

та інші. Водночас ця проблематика досі залишається 
актуальною. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – дослі-
дити кластерні форми організації як головний напрям 
територіального розвитку, відмітити позитивні 
наслідки впровадження кластерної форми організації 
підприємств, обґрунтувати необхідність упровадження 
кластерних ініціатив в Україні.

Виклад основного матеріалу. Кластер у сучас-
ному його розумінні був запропонований професором 
Гарвардського університету М. Портером. Він вису-
нув припущення, що ключовим фактором конкурен-
тоспроможності національної економіки виступають 
співтовариства господарюючих суб'єктів, що пов'язані 
мережею партнерських відносин. При цьому вони 
інтенсивно взаємодіють один з одним на комплемен-
тарній основі. 

 За своєю природою кластер є засобом територі-
альної організації продуктивних сил економіки, що 
сприяє поширенню ринкових відносин і відповідає 
потребам українського сьогодення. При цьому поняття 
«кластер» не є абсолютно новим для пострадянської 
науки, адже в практиці економічних досліджень закрі-
пилося поняття територіально-виробничого комплексу 
(ТВК). Він являє собою сполучення підприємств і 
установ, для якого територіальна спільність його ком-
понентів – додатковий фактор підвищення економічної 
ефективності завдяки: а) стійкості взаємних зв’язків 
та ритмічності виробничого процесу; б) скороченню 
транспортних витрат; в) раціональному використанню 
всіх видів місцевих ресурсів; г) створенню оптималь-
них умов для поєднання галузевого (міжгалузевого) 
планування й управління з територіальним плануван-
ням та управлінням [15, с. 79].

 Кластерний підхід є засобом реалізації територі-
ального принципу управління розвитком економіки. 
Теоретичною базою концепції кластерного підходу 
є концепція мережної організації бізнесу, основним 
постулатом якої є визнання того, що здатність фірми 
до успішної конкуренції безпосередньо пов’язується з 
її належністю до тієї чи іншої системи стійких зв’язків 
підприємств [7, c. 140]. 

 Саме підприємницькі мережі – групи спеціалізо-
ваних і доповнюючих одне одного підприємств, які 
співпрацюють для вирішення спільних проблем, – віді-
грають важливу роль, зокрема, сприяють поглибленню 
внутрішньорегіональних виробничо-технологічних 
зв’язків, поширенню інновацій, більш раціональному 
використанню місцевих ресурсів, дають змогу підви-
щити технологічний рівень виробництва і конкуренто-
спроможність промислової продукції [7; 8]. 

Під час формування кластера всі виробництва в 
ньому починають надавати одне одному взаємну під-
тримку. Вигода поширюється в усіх напрямах. Активна 
конкуренція в одній галузі поширюється на інші галузі 
кластера. Відбувається вільний обмін інформацією і 
швидке поширення новацій по каналах постачальників 
або споживачів, які мають контакти з багатьма конкурен-
тами. Взаємозв'язки всередині кластера, часто абсолютно 
несподівані, стимулюють розроблення нових шляхів у 
конкуренції і породжують цілком нові можливості. Люд-
ські ресурси та ідеї утворюють нові комбінації [20].

Характерною особливістю і перевагою кластер-
них формувань є те, що увага концентрується не на 

окремих підприємствах, а на відносинах між підпри-
ємствами й установами, які входять до складу клас-
тера. А відносини будуються насамперед на засадах 
кооперації, відкритості, довіри та довгострокових 
договірних стосунків. Саме створення нових ефек-
тивних зв'язків між учасниками об'єднання породжує 
властивості, якими не володіє жодний із учасників, 
що забезпечує комплексну систему генерації знань, 
перетворення їх в інновації, а також подальшу комер-
ціалізацію останніх [12, с. 64].

 Визначальним у високій конкурентоспроможності 
кластерних формувань є:

– з одного боку – використання конкурентних пере-
ваг територій, на яких концентрується те або інше 
виробництво (наявність та якість ресурсів, кваліфіка-
ція і вартість робочої сили, територіальне розміщення, 
природно-кліматичні умови тощо), що дає змогу вико-
ристати ці переваги для виробництва конкурентоспро-
можного продукту і підвищення доходів жителів та 
бюджетів цих територій. З такого погляду кластери 
виконують функцію своєрідних «точок зростання» 
регіональних економік, а подекуди й держав загалом;

– з іншого боку – посилення конкурентних переваг 
через налагодження прямих зв'язків між учасниками 
кластера (як формальних, так і неформальних), що 
формуються для спільної діяльності з великотоварного 
виробництва конкурентоспроможного продукту – окре-
мий учасник без співпраці з іншими та спеціалізації 
не може налагодити ефективне виробництво. Одно-
часно це й конкуренція партнерів та інтенсивний обмін 
інформацією і взаємними вимогами, які спонукають їх 
до запровадження інновацій [10, с. 6].

Результати численних міжнародних досліджень 
підтверджують, що хоча процес кластеризації визна-
чається ринковими умовами, проте уряд може під-
тримати ініціативи підприємств щодо їх об'єднання у 
кластер через сприяння мережевому процесу та забез-
печення сприятливого інституційного оточення [3]. 

М. Портер наводить два взаємодоповнюючі визна-
чення кластера: як географічну локалізацію в регі-
оні взаємопов’язаних підприємств і установ у межах 
окремої галузі; як мережу компаній-постачальників, 
виробників, посередників та інших пов’язаних з ними 
елементів ринкової інфраструктури (освітніх закладів, 
органів державного управління), що взаємодіють у 
процесі створення додаткової вартості [2, с. 207].

Слід відзначити, що подібним до поняття «кластер» 
є поняття «індустріальний район» («індустріальний 
регіон», «індустріальна зона»). Аналіз джерел [8; 19] 
дає змогу визначити індустріальний район як геогра-
фічно вигідно розташовану територію з розвиненою 
інфраструктурою, яка є простою сукупністю різнорід-
них фірм та послуг, лише поряд розміщених. Зазвичай 
вони не враховують у своїй діяльності взаємозв’язків, 
новаторських ідей, соціальних відносин. Але в умовах 
становлення підприємницьких мереж і зростання ролі 
науково-технічних факторів відбувається трансфор-
мація подібних районів: у них активізуються процеси 
територіального кооперування й комбінування вироб-
ництва, поширення генерації нововведень. У результаті 
виникають регіональні і локальні зростаючі кластерні 
об’єднання, які є не просто місцевою концентрацією 
промисловості, а засобом реальної взаємодії підпри-
ємств одне з одним та з іншими інституціями. 
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Спорідненим із поняттям «кластер» є поняття 
«регіон навчання» – територія, яка формує культуру 
освіти шляхом створення на місцевому рівні ефектив-
них партнерств за участю всіх секторів суспільства 
та підтримує й мотивує громадян і організації до без-
перервної освіти, адже в умовах, коли знання швидко 
стають застарілими, на перший план виходить вміння 
швидко вчитися [16].

Аналіз джерел [16; 14] дав змогу визначити, що як і 
кластерний, цей підхід є заснованим на добровільному 
співробітництві державного і приватного секторів у 
процесі досягнення мети – забезпечення сталого еконо-
мічного й соціального розвитку – шляхом концентрації 
на процесі освіти і поширення знань як головного фак-
тора розвитку. Головна мета – створити глобально кон-
курентоспроможний індустріальний потенціал, засно-
ваний на знаннях, основний принцип – формальна і 
неформальна освіта впродовж усього життя шляхом 
залучення всіх груп місцевого співтовариства і різнома-
нітних економічних структур та спільного використання 
ресурсів. Увесь цей процес спрямований на підвищення 
освіти та якості інтелектуального (людського) капіталу 
як провідної умови прискорення економічного розви-
тку міста, регіону, країни. Інноваційні процеси у фірмах 
можна розглядати як освіту: отримання інформації, що 
перетворюється на знання, яке може бути перетворено у 
нововведення. Саме тому фірми повинні навчатися, вза-
ємодіяти з іншими фірмами, інституціями, партнерами, 
постачальниками. При цьому освіта шляхом взаємодії 
та співробітництва створює синергетичний ефект, який 
посилюється завдяки територіальній близькості, що 
також споріднює цей підхід із кластерним.

Підтвердження цього можна знайти в матеріалах офі-
ційних публікацій Європейської комісії [1], де викорис-
товується поняття «регіон навчання», щоб підкреслити 
роль, яку відіграє співробітництво й колективна освіта 
в регіональних кластерах і мережах для забезпечення 
інноваційності і конкурентоспроможності регіонів.

 У наукових працях розрізняють поняття кластер-
ної політики та кластерної ініціативи. Кластерні ініці-
ативи – це організовані зусилля, спрямовані на зрос-
тання і конкурентоспроможність кластера у регіоні, які 
здійснюються фірмами, урядом або дослідницькими 
організаціями [10, c. 9]. Згідно з виділеними альтерна-
тивними процесами кластеризації у [4], кластерні іні-
ціативи – це:

1) інжиніринговий top-down підхід – процес ство-
рення кластера починається «згори», тобто стимулю-
ється з боку держави;

2) органічний bottom-up підхід – певні кроки 
робляться підприємствами; 

3) реінжинірінговий – гібрид попередніх двох.
Дуже близькою до концепції кластерного підходу 

є концепція «полюсів зростання», за якою в еконо-
міці є певні утворення (регіони, галузі, підприємства), 
poзвиток яких суттєво впливає на розвиток інших 
суб’єктів, супроводжується мультиплікативним ефек-
том та сприяє зміцненню і розширенню коопераційних 
зв’язків із підприємствами, що знаходяться як на їх 
території, так і за її межами [17].

Відзначимо, що досить суттєвою рисою, яка відріз-
няє кластер від різноманітних формальних об’єднань 
підприємств, є те, що між підприємствами та іншими 
учасниками кластерного об’єднання зберігаються кон-
курентні відносини. Вони не втрачають своєї господар-
ської та юридичної самостійності, а зв'язок є заснова-
ним на спільному використанні наявних конкурентних 
переваг. Це відрізняє кластерні утворення від концер-
нів або фінансово-промислових груп, у яких основою 
зв’язків виступає насамперед спільний власник. Від 
об’єднань корпоративного типу кластер насамперед 
відрізняє відсутність зв’язків, які засновані на пере-
хресній участі підприємств у капіталі одне одного та 
майнових зв’язків, відсутній також контроль із боку 
головних компаній за діяльністю інших учасників (як 
у холдингах) [5, c. 7]. 

Об’єднання типу холдингів, концернів, трестів 
зазвичай мають громіздку управлінську структуру, 
що не дає змоги гнучко реагувати на постійні зміни 
ринкового середовища. Кластерна форма організації 
бізнесу позбавлена зазначених недоліків. Для клас-
тера характерна концентрація (збільшення масштабів 
виробництва однорідних виробництв у межах вироб-
ничого комплексу) і кооперація (різноманітні вироб-
ничі зв’язки підприємств). Це відрізняє кластер від 
несистематичної, механічної сукупності підприємств у 
межах регіону [6, с. 37]. 

Висновки з проведеного дослідження. У сучас-
них умовах глобалізації галузевий розподіл втратив 
свою актуальність. Суттєвими факторами, які впли-
вають на зміцнення конкурентоспроможності націо-
нальних економік, стали розвиток кластерних іннова-
ційних процесів та ефективна державна регуляторна 
політика. Тобто перехід на нову модель економічного 
розвитку вимагає удосконалення ринкових механізмів 
господарювання та активізації інноваційних проце-
сів, створення нових систем територіальної взаємодії 
підприємців. 
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