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КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглядаються питання посилення конкуренції на сучасному етапі економічного 

розвитку. Показано, що досягнення конкурентних переваг може бути досягнуто при використанні клас-

терної моделі розвитку. Міжнародний досвід свідчить про високу ефективність функціонування регіо-

нальних кластерів.
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Summary. The article deals with the QUESTIONS OF increased competition in the modern stage of economic 

development. It is shown that the achievement of competitive advantages can be achieved by using a cluster model of 

development. International experience demonstrates the high efficiency of the functioning of regional clusters.
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Постановка проблеми. У багатьох динамічно 

розвинених країнах, де зважена державна політика 

підтримки підприємництва спрямована на досяг-

нення соціально-економічного зростання, посту-

пово відбувається процес активної диверсифікова-

ної взаємодії малих, середніх і великих підприємств 

різних галузей, сфер і рівнів. Причому в різних 

країнах з ринковою економікою спостерігається 

певна закономірність, яка проявилася в найбільш 

успішному розвитку диверсифікованих об’єднань 

підприємств, що згрупувалися навколо великих 

фірм-лідерів на основі виробничо-технологічних, 

науково-технічних і комерційних зв’язків у межах 

географічно обмежених територій.

Як показує практика розвитку найбільш 

успішних фірм і економічних систем, що процві-

тають, найбільш ефективною формою економіч-

ного зростання є теорія кластерного механізму. В 

її основі знаходиться поняття «кластер» — зосере-

дження найбільш ефективних і взаємопов’язаних 

видів економічної діяльності, тобто сукупність 

взаємопов’язаних груп фірм, що успішно кон-

курують, які утворюють «золотий перетин», у 

західній інтерпретації «diamond — діамант» всієї 

економічної системи держави, і забезпечують 

конкурентні позиції на галузевому, регіонально-

му, національному та світовому ринках.

Кластерний підхід як один зі способів під-

вищення конкурентоспроможності економічно-

го розвитку регіонів отримав широкий розвиток 

у всіх країнах світу. Такий інтерес пояснюється 

широкомасштабним позитивним досвідом клас-

теризації економік багатьох розвинених країн, 

що довели ефективність кластерного підходу в 

підвищенні конкурентоспроможності економіки 

як окремих регіонів, так і країни в цілому. Підви-

щення конкурентоспроможності за допомогою 

кластерних ініціатив стає базовою складовою 

стратегій розвитку більшості країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженню кластерів присвячені роботи багатьох за-

рубіжних і вітчизняних учених. Вперше поняття 

кластера було введено в економічну теорію Май-

клом Портером. У книзі «Конкурентні переваги 

країн» (1990 р.) М. Портер розкрив феномен клас-

терів, висунувши теорію національної, державної 

та місцевої конкурентоспроможності в контексті 

світової економіки, обґрунтувавши історичні та ін-

телектуальні передумови теорії кластерів [1, с. 234]. 

Феномен кластерного розвитку економіки розгля-

нуто в роботах Р. Коуза («Теорія фірми»), Й. Шум-

петера («Динаміка конкуренції»), Ф. Перу (Теорія 

«полюсів зростання» або «полюсів розвитку»). У 

контексті регіонального розвитку і розміщення 

виробництва виокремлюються теорії І. Тюнена, 

В. Лаунхардта, А. Вебера, А. Сміта, Д. Рікардо, 

Е. Хекшера та Б. Оліна. У дослідженнях К. Ерроу, 

Р. Нельсона розглянуті проблеми модернізації 

ринкової структури та конкурентного розвитку 

як чинників підвищення інноваційної активнос-

ті економічних систем. Інституціональні пробле-

ми коопераційної взаємодії відображені в роботах 

О. Вільямсона, В. Нордхауза, Ф. Хайєка. У роботах 

Е. Ваілбрука, В. Ефименкова, Д. Іонеску, В. Княги-

нина, Д. Моірінга, А. Нолана, Г. Шепелєва, П. Ще-

дровицького досліджувалися особливості розвитку 

регіону за допомогою кластерних структур.

Метою статті є дослідження кластерного під-

ходу як одного зі способів підвищення конкурен-

тоспроможності економічного розвитку не тільки 

окремих регіонів, а й країни в цілому.

Виклад основного матеріалу. Кластер в еконо-

мічній літературі визначається як індустріальний 

комплекс, сформований на базі територіальної кон-

центрації та диверсифікації мереж спеціалізованих 

постачальників, основних виробників і споживачів, 

пов’язаних технологічним ланцюжком, що висту-

пають, альтернативою секторального підходу [2].

Для кластера обов’язковими вимогами є наяв-

ність приватної власності, конкуренції без монопо-

лії, принцип вільного ціноутворення, стабільність 

грошового обігу, економічна самостійність і відпо-
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відальність підприємців. Як єдиний інтеграційний 

і диверсифікований механізм він дозволяє зни-

жувати витрати виробництва і ліквідувати дублю-

вання. Коли фірми більш конкурентоспроможні 

разом, ніж окремо, це і є передумови до створення 

кластера як інноваційної форми диверсифікації та 

розвитку регіональної економіки.

Первісна ініціатива повинна виходити від 

ключових учасників, які диверсифікують свою 

господарську традиційно-інноваційну діяльність. 

Завданням кластера є зміцнення різних форм руху 

капіталу регіону і розвиток партнерських зв’язків 

бізнесу, влади та соціуму як усере дині кластера, 

так і поза ним — між кластерними об’єднаннями. 

Мотивами створення кластерних об’єднань мо-

жуть бути:

— диверсифікація традиційно-інноваційних 

партнерських зв’язків бізнесу, влади та соціуму;

— ефективне застосування високих технологій;

— підвищення інноваційно-інвестиційної 

активності регіонів;

— підтримка експорту;

— підготовка кваліфікованих фахівців [3].

Узагальнюючи досвід, отриманий за останні 

десять років розвитку кластерних систем в регі-

онах, можна сказати, що вони дали значний ім-

пульс розвитку регіонів тих країн, які застосували 

їх принципи.

В економічну літературу поняття «кластер» 

було введено Майклом Портером (1990 р.), згідно 

з яким кластери — це сконцентровані за геогра-

фічною ознакою групи взаємопов’язаних компа-

ній, спеціалізованих постачальників, постачаль-

ників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 

пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, 

університетів, агенцій зі стандартизації, а також 

торговельних об’єднань) в певних галузях, що кон-

курують, але разом з тим ведуть спільну роботу.

Він вивчав цю проблему за допомогою дослі-

дження конкурентних позицій більш 100 галузей 

різних країн. М. Портер звернув увагу на те, що 

найбільш конкурентоспроможні в міжнародних 

масштабах фірми однієї галузі зазвичай не без-

системно розкидані по різних державах, а мають 

властивість концентруватися в одній і тій же краї-

ні, а часом навіть в одному і тому ж регіоні краї-

ни. Одна або кілька фірм, досягаючи конкуренто-

спроможності на світовому ринку, поширює свій 

вплив на найближче оточення: постачальників, 

споживачів і конкурентів. У свою чергу, успіхи 

оточення підприємства позитивно впливають на 

подальше зростання конкурентоспроможнос-

ті цієї компанії. У результаті формується «клас-

тер» — співтовариство фірм, тісно пов’язаних 

галузей, які сприяють взаємному успішному зрос-

танню конкурентоспроможності один одного.

Для всієї економіки держави кластери ви-

конують роль головних центрів диверсифікації 

та розвитку внутрішнього ринку і бази міжна-

родної експансії. Слідом за першим кластером 

в економіці часто утворюються нові кластери, 

і, як наслідок, конкурентоспроможність регіо-

ну збільшується. Висока конкурентоспромож-

ність регіону тримається саме на сильних пози-

ціях окремих диверсифікованих кластерів, тоді 

як поза цими кластерами навіть найрозвиненіша 

економіка може показувати посередні результати. 

Коли формується диверсифікований кластер, усі 

вироб ництва починають надавати один одному 

підтримку саме у цьому кластері [4, с. 9].

Вигода від цього розповсюджується за всіма 

напрямками зв’язків. Нові виробники, що при-

ходять з інших галузей кластера, прискорюють 

розвиток, стимулюючи при цьому різні підходи 

до НДДКР і забезпечуючи необхідні кошти для 

впровадження нових стратегій. Відбувається віль-

ний обмін інформацією, нововведення швидко 

поширюються каналами диверсифікованих по-

стачальників або споживачів, що мають контакти 

з численними конкурентами. Взаємозв’язки усе-

редині диверсифікованого кластера часто абсо-

лютно несподівані, вони розширюють можливос-

ті конкурентної боротьби [5, с. 12].

Наявність диверсифікованих кластерів до-

зволяє регіональній економіці підтримувати свою 

перевагу перед іншими регіонами, більш схильни-

ми до оновлення та інновацій. Диверсифіковані 

кластери є причиною великих капіталовкладень і 

пильної уваги влади і соціуму, тобто кластер стає 

чимось більшим, ніж просто «сума окремих частин 

бізнесу». У процесі розвитку диверсифікованого 

кластера економічні ресурси починають надходити 

до нього з ізольованих галузей, які не можуть вико-

ристовувати їх так продуктивно, як це можливо за 

диверсифікованих партнерських зв’язків.

Таким чином, національна конкурентоспро-

можність багато в чому залежить від рівня роз-

витку окремих диверсифікованих кластерів. Цей 

факт має велике значення при здійсненні полі-

тики взаємодії та стратегічного розвитку бізнесу, 

влади і соціуму [6, с. 15].

В основі процесу утворення диверсифіко-

ваного кластера лежить обмін інформацією про 

потреби і технології між галузями, про покупців і 

постачальників. Конкуренція між підприємства-

ми кластера може негативно вплинути на обмін ін-

формацією, тому що кожен з них хоче користува-

тися нею самостійно. Механізмами, які сприяють 

взаємному обміну між диверсифікованими класте-

рами, є ті умови, що сприяють більш легкому руху 

інформації та координації інтересів горизонтально 

і вертикально пов’язаних між собою фірм [7]. Фак-

торами, що полегшують рух інформації, є:

— особисті взаємовідносини;

— зв’язки, що виникають у наукових спільно-

тах, професійних асоціаціях;
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— зв’язки, зумовлені географічною близькістю;

— галузеві асоціації, які обслуговують кластери;

— норми поведінки, такі як віра в тривалі й 

міцні партнерські взаємини [8].

Диверсифіковані кластери конкурентоспро-

можних галузей — це вертикальний ланцюг, що 

складається з великої кількості послідовних ступе-

нів і галузей, які забезпечують його обладнанням та 

іншими спеціалізованими ресурсами. Створення 

диверсифікованих кластерів прискорює процес в 

окремо взятих галузях, сприяє сплеску інновацій та 

зміцнює здатність конкурувати на світовому ринку.

Рівень конкурентоспроможності виявляється 

все більш залежним не від виробничих факторів, 

а від здатності фірми створювати і застосовувати 

знання і нові технології сьогодення. Розвиток ін-

формаційних технологій та виробництво нових 

матеріалів створюють умови для потоку нововве-

день і змін практично в кожній галузі.

Можна виокремити сім характерних особли-

востей диверсифікованих кластерів, комбінації яких 

тією чи іншою мірою притаманні будь-якому з них:

1. Географічна — коли побудова диверсифі-

кованих кластерів чітко пов’язана з певною те-

риторією, починаючи від місцевих кластерів до 

глобальних. (Наприклад: аерокосмічний дивер-

сифікований кластер).

2. Горизонтальна — коли кілька галузей/сек-

торів можуть входити на рівних правах до більш 

великого диверсифікованого кластера.

3. Вертикальна — характеризує диверсифі-

ковані кластери з ієрархічним зв’язком суміжних 

етапів виробничого або інноваційного процесу.

4. Латеральна — відображає об’єднання в ди-

версифікований кластер різних секторів однієї га-

лузі, які забезпечують економію за рахунок ефекту 

масштабу, що призводить до нових можливостей.

5. Технологічна — вона відображає сукупність 

виробництв, пов’язаних однією і тією ж технологією.

6. Фокусна — являє диверсифікований клас-

тер фірм, зосереджених навколо одного цен-

тру — великого підприємства-лідера, НДІ або 

університету.

7. Якісна — визначає диверсифікований клас-

тер фірм, який удосконалюються в усіх сферах 

взаємодії, сприяючи підвищенню конкуренто-

спроможності кожного члена кластера і цим поси-

люючи економічне становище всього регіону [9].

Як показує світова практика функціонування 

найбільш розвинених економічних систем, високу 

конкурентоспроможність і стабільне економічне 

зростання насамперед забезпечують фактори, що 

стимулюють поширення нових технологій. Вра-

ховуючи ту обставину, що сучасні конкурентні 

переваги практично повністю забезпечуються за 

рахунок переваг у технологіях виробництва, управ-

ління, організації просування товарів, успішний 

розвиток конкурентоспроможності економічної 

системи можливий при комплексному викорис-

танні теорій кластерного механізму і сучасних кон-

цепцій інноваційного розвитку.

Під диверсифікованим кластером інноваційної 

активності розуміється сукупність базисних ново-

введень, сконцентрованих на певному періоді часу 

і в певному економічному просторі. Кластерна фор-

ма організації інноваційної діяльності призводить 

до створення особливої форми інновації — «сукуп-

ного диверсифікованого інноваційного продукту». 

Така інновація є продуктом діяльності декількох 

фірм або дослідницьких інститутів, що дозволяє 

прискорити їх поширення мережею взаємозв’язків 

у загальному регіональному економічному просто-

рі. Крім того, різноманітність різних джерел тех-

нологічних знань і зв’язків полегшує комбінацію 

факторів досягнення конкурентних переваг і стає 

передумовою будь-якої інновації. Об’єднання в 

диверсифікований кластер на основі вертикальної 

інтеграції формує не спонтанну концентрацію різ-

номанітних технологічних винаходів, а певну систе-

му поширення нових знань і технологій. При цьому 

найважливішою умовою ефективної трансформації 

винаходів у інновації, а інновацій — у конкурентні 

переваги є передумовою формування мережі стій-

ких партнерських зв’язків між усіма учасниками ди-

версифікованого кластера [10].

Розвиток міжнародної конкуренції призвів 

до створення нових теорій формування конку-

рентних переваг, в рамках яких досягнення між-

народних переваг, розвиток конкурентоспромож-

ності ґрунтується на детермінантах національного 

«золотого перетину» і функціонує у формі широ-

ких конкурентних диверсифікованих кластерів 

галузей регіональної економіки.

Інноваційний диверсифікований кластер 

являє собою об’єднання різних організацій (про-

мислових компаній, дослідницьких центрів, ор-

ганів державного управління, громадських ор-

ганізацій тощо), яке дозволяє використовувати 

переваги двох способів координації економічної 

системи — внутрішньо фірмової ієрархії і ринко-

вого механізму, що дає можливість більш швидко 

й ефективно розподіляти нові знання, наукові 

відкриття та винаходи всередині регіону.

Перевагою диверсифікованого кластера також 

є ефект охоплення, що виникає при існуванні фак-

тора виробництва, який може бути використаний 

одночасно для виробництва декількох видів про-

дукції. Цей фактор характеризується багатофунк-

ціональною природою. При угрупованні фірм у 

диверсифіковані кластери ефект охоплення зна-

чно посилюється, оскільки виникає можливість 

використовувати багатофункціональний фактор 

на різних підприємствах при мінімізації транзак-

ційних витрат, пов’язаних з його переданням.

Висновки. Інноваційна структура диверси-

фікованого кластера сприяє зниженню сукупних 
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витрат на дослідження і розробку нововведень за 

рахунок підвищення ефекту виробничої струк-

тури, що дозволяє учасникам кластера стабіль-

но здійснювати інноваційну діяльність протягом 

тривалого часу. Виникнення і розподіл диверси-

фікованих кластерів та інноваційної активності на 

регіональному рівні є закономірними процесами. 

Тенденції до утворення диверсифікованих класте-

рів найчастіше мають спільну наукову або вироб-

ничу базу, більше того, успішний розвиток дивер-

сифікованого кластера може бути гарантований 

лише за умови, що наукова база дозволяє побу-

дувати кластер не за спеціалізованим, а за дифе-

ренційованим типом. Формування інноваційних 

диверсифікованих кластерів сприяє ефективній 

інтеграції інтелектуальних і фінансових ресурсів 

як всередині, так і за межами кластера. Іннова-

ційні диверсифіковані кластери грають роль ме-

ханізму підвищення конкурентоспроможності 

на всіх рівнях економічної системи, стають най-

більш дієздатної формою організації економічної 

діяльності, двигунами економічного зростання та 

соціального прогресу, а також перетворюються на 

найбільш прогресивну форму організації сучас-

ного господарства регіональної економіки.
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