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Анотація. У статті розглянуто особливості кластеризації в управлінні регіональним економічним розвитком.
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Постановка проблеми. Останнім часом у нашій 

країні підвищився інтерес до проблеми кластері-

зації в управлінні регіональним економічним роз-

витком. Одним із пріоритетних завдань державної 

економічної політики є підвищення конкуренто-

спроможності різних суб’єктів, зокрема розвитку 

кластерних утворень. Тому виникає потреба у ви-

явленні конкурентних переваг досліджуваного ре-

гіону, необхідних для визначення пріоритетів його 

соціально-економічного розвитку в економічному 

просторі країни порівняно з іншими регіонами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-

рії та методології кластерного підходу присвячена 

досить велика кількість робіт. Серед їх переліку 

варто відзначити праці зарубіжних вчених Є. Дах-

мана, Є. Лімера, М. Портера, С. Розенфельда, 

Д. Сольє, І. Толенадо, Е. Дж. Фезера, В. Фель-

дмана, М. Енрайта та інших, які сформували його 

класичні поняття.

За останнє десятиліття активно йшов розви-

ток основних ідей кластерного підходу із позицій 

використання його переваг в умовах української 

економічної та управлінської кон’юнктур. На сьо-

годні суттєва кількість досліджень вчених-регіона-

лістів тією чи іншою мірою охоплює аспекти клас-

терного підходу. Зокрема, вклад у розвиток його 

ідей здійснили праці О. Амоші, Є. Бєльтюкова, 

В. Бєлінської, В. Бєсєдіна, З. Варналія, В. Геєця, 

О. Дейнеки, М. Долішнього, В. Демченка, С. До-

рогунцова, О. Лапко, І. Лукінова, І. Мартиняка, 

А. Павлюка, А. Темченка, А. Турила, В. Хомякова, 

М. Якубовського та багатьох інших [1].

Метою статті є аналіз кластерного підходу як 

інструменту цільового управління економічними 

складовими регіональної економічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

сучасному етапі перед Україною поставлено за-

вдання: зайняти міцне місце серед сильних, еко-

номічно розвинених держав світу, здійснивши у 

можливо стислі терміни радикальні економічні, 

соціальні, інституційні перетворення суспільства. 

Особливе значення для успішного вирішення по-

ставленого завдання в українських умовах має роз-

виток регіонів як територіальних утворень. Одним 

зі шляхів підвищення ефективності діяльності під-

приємств є формування сприятливого факторного 

простору при різних організаційно-економічних 

ситуаціях, а також побудова кластерної системи на 

базі регіонального галузевого комплексу. У свою 

чергу, кластерна структуризація економіки робить 

істотний вплив на загальну економічну політику 

держави. Політика, що спирається на розвиток 

кластерів, веде до підвищення конкурентоспро-

можності держави. Досвід США та інших держав 

показав, що найбільш динамічний розвиток отри-

мують ті регіони, де сформувалися інноваційні 

кластери — комплекси підприємств (промисло-

вих компаній, дослідницьких центрів, фінан-

сових та наукових установ), органів державного 

управління, профспілок, громадських організацій 

на базі територіальної концентрації мереж спе-

ціалізованих постачальників, основних вироб-

ників і споживачів, пов’язаних технологічним 

ланцюжком. Основне завдання кластерів полягає 

в забезпеченні виробничо-комерційної діяльнос-

ті на основі ефективного стратегічного альянсу 

і ділового співробітництва. Закордонний досвід 

функціонування кластерів показує, що кластер-

на модель економічного розвитку регіонів є най-

більш ефективною з точки зору посилення кон-

курентоспроможності, підвищення кооперації та 

інноваційної активності господарських суб’єктів 

на території регіону. Саме тому у теперішній час 

кластерний підхід є частиною економічної полі-

тики багатьох держав, що призводить до значного 

поширення кластерів у світовій економіці.

Розглянемо визначення кластера, наведеного 

класиком кластерного підходу М. Портером [2]: 

«кластер — це група географічно сусідніх взаємо-

залежних компаній і пов’язаних з ними організа-

цій, які діють у певній сфері і характеризуються 

спільною діяльністю та взаємно доповнюють одна 

одну». Продовжуючи опис феномену кластера, 

слід відзначити застосування багатьма дослідни-

ками системного підходу та його принципів. Зо-

крема, найчастіше наголошується на фундамен-

тальній важливості окремої системної властивості 

кластера — синергетичному ефекті. Наведемо ви-

значення О. А. Коренчука [3]: «кластер — це впо-

рядкована сукупність стійко взаємопов’язаних 

організацій та окремих осіб, яка забезпечує в 

спільній діяльності досягнення позитивного си-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (23) 2013

108

нергетичного ефекту, що перевищує просту суму 

потенціалів його складових». Не менш важливою 

є думка науковців стосовно наслідків прояву си-

нергетичного ефекту для окремих підприємств 

та галузей: поява нової товарно-ринкової комбі-

нації, вклад материнської компанії у новий товар 

(ринок), товарно-ринкові дії, що зможуть здій-

снити компанії внаслідок об’єднання, збільшення 

доходу, зниження витрат, зменшення податкових 

відрахувань і зниження додаткових інвестицій, 

перетікання знань у кластері, приріст грошового 

потоку за рахунок об’єднання грошових потоків, 

що входять у кластер, спільне використання інф-

раструктурних об’єктів, зниження трансакційних 

витрат тощо. Узагальнюючи причини і наслідки 

прояву синергетичного ефекту кластера, варто по-

годитися із його універсальною економічною ін-

терпретацією: «синергетичний ефект в економіці 

характеризує можливість, в результаті об’єднання 

елементів, отримувати більший економічний 

ефект, ніж арифметична сума економічних ефек-

тів від діяльності окремих елементів» [4].

Реалізація порівняльних переваг, перетворен-

ня їх на конкурентні переваги регіональної еконо-

міки здійснюється, перш за все, через структур-

но-територіальну політику. Основу для вирішення 

практичних проблем організаційного оформлення 

територіально-виробничої інтеграції складає тео-

рія кластерів, яка розроблена зарубіжними еконо-

містами, серед яких відомий учений М. Портер.

Знаменитий ромб Майкла Портера (рис. 1) 

вказує на основні моменти, від яких залежить 

конкурентоспроможність країни або регіону.

ганізації виробничої взаємодії на регіональному 

рівні. Цей підхід надає великі можливості як для 

підвищення конкурентоспроможності місцевого 

бізнесу, так і для підвищення ефективності еконо-

мічної політики регіональної влади. У теперішній 

час підхід до регіонального розвитку, заснований 

на кластерах, все більш активно починає входити 

в практику і в Україні [6].

Концепцію об’єднання інтеграційних зусиль 

через кластери перейняло багато регіонів Украї-

ни, розглядаючи Хмельниччину як навчальний 

центр, в рамках якого проводився пошук най-

більш придатних для своїх регіонів моделей 

об’єднання своїх природних та інтелектуальних 

ресурсів. І слід визнати, що найбільш наполегливі 

і динамічні регіони за минуле десятиліття зуміли 

досягти чималих успіхів у дослідженні шляхів і 

розвитку своєї кластерної моделі.

На найближчі десятиліття слід визнати пів-

денні регіони — Одеську, Херсонську області, АР 

Крим, місто Севастополь, а також Карпатський 

регіон — Івано-Франківську, Закарпатську та 

Львівську області. Практично у всіх зазначених 

регіонах спостерігався, як свідчить світовий до-

свід, лише перший етап кластеризації регіональ-

ної економіки, тобто об’єднання зусиль бізнесу, 

науки і влади здійснювалося у сферах максималь-

но швидкого повернення вкладеного капіталу та 

отримання прибутків, тобто в галузі туризму, бу-

дівництва, а також в легкій промисловості.

Прикладом ефективного використання при-

родних ресурсів, зокрема граніту, для розвитку 

будін дустрії і формування кластера будівництва та 

будівельних матеріалів можуть служити зусилля, 

зроблені в Житомирській області. У складі учасни-

ків цього кластера два банки, які інтенсивно спів-

працюють з будівельними компаніями, а також 

навчальні заклади, що забезпечують підготовку і 

впроваджують програми стажувань для персоналу. 

Але це лише початок майбутньої масштабної мо-

дернізації промислової політики в Україні.

Криза в світовій економіці позначилася і на 

процесі розвитку українських регіональних класте-

рів. Пошуки взаємовигідного партнерства з іншими 

державами, які веде Україна з метою підвищення 

своєї конкурентоспроможності та стійкості в епоху 

глобальних потрясінь, заклали серйозну основу для 

руху в бік формування міждержавних кластерних 

об’єднань компаній України з сусідніми державами. 

Це нова для України форма кооперації, характерна 

для сучасної глобальної економіки.

Політика, спрямована на створення клас-

терів, починається з визначення вже існуючих 

у регіоні передумов їх утворення, головними з 

яких є такі:

— наявність основоположних для розвитку 

кластера власників і підприємств, потенційно за-

цікавлених у співпраці в рамках кластера;

Рис. 1. «Національний ромб» конкурентних переваг 

Майкла Портера

Кластерна модель М. Портера використову-

ється при розробці економічної політики і є ін-

струментом підвищення конкурентоспроможності 

економіки регіону або країни в цілому, а також сти-

мулювання інновацій та економічного зростання. 

Відповідно до цієї теорії виробнича структура кон-

кретного регіону повинна розвиватися у напрямку, 

що дозволяє використовувати продукт однієї галу-

зі для потреб кількох інших. Між усіма галузями, 

які існують в цій місцевості, створюються стійкі 

зв’язки, що дозволяють підтримувати їх і сприяють 

розвитку загальної економіки регіону [5].

Більш значне поширення в постсоціалістич-

них країнах отримали кластерні принципи ор-
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— наявність кооперативних та інших зв’язків, 

відпрацьованих механізмів взаємодії, високого 

рівня взаємної довіри;

— високий інноваційно-технологічний рі-

вень підприємств і організацій;

— висока конкурентоспроможність продукції 

підприємств і організацій, потенційних учасників 

кластера на світовому ринку, обумовлена високи-

ми обсягами експорту продукції і, можливо, ім-

портом високих технологій;

— бажання подальшого інноваційного роз-

витку;

— зацікавленість органів влади у кластерному 

варіанті розвитку економіки регіону та розширен-

ні кооперації і співробітництва;

— наявність досвіду у органів влади в успіш-

ній взаємодії з бізнесом, у тому числі у тому секто-

рі економіки, в якому передбачається формуван-

ня кластера;

— наявність розробленої нормативно-право-

вої бази регіону;

— проводження у регіоні постійної роботи з 

розвитку та вдосконалення наявної інфраструкту-

ри підтримки бізнесу;

— готовність керівників регіону до діалогу з 

бізнесом на умовах партнерства, наявність пози-

тивного досвіду роботи з бізнесом і владою в умо-

вах зростання співробітництва та конкуренції;

— наявність висококваліфікованої системи 

професійної освіти, що володіє досвідом підго-

товки кадрів для відповідних секторів економіки.

Для оцінки сильних і слабких сторін регіону 

на початковому етапі необхідно провести аналіз 

за чотирма напрямками:

1) визначити кількість і кваліфікацію праців-

ників і кількість установ, що беруть участь у за-

значеному секторі передбачуваного кластера;

2) виявити питому вагу локальних секторів у 

кластері, регіоні та країні;

3) визначити співвідношення витрат і доходів 

на всіх етапах технологічного процесу, від постав-

ки сировини і матеріалів до реалізації продукції;

4) визначити темпи зростання кластера.

У цілому використання кластерного підходу 

в управлінні регіональною економікою сприяє її 

динамічному пропорційному розвитку.

Існує низка умов, які можуть як сприяти, 

так і перешкоджати розвитку кластерів в Украї-

ні. Фахівці відносять до позитивних умов такі, 

як існування технологічної та наукової інфра-

структур і психологічна готовність до коопера-

ції. До стримувальних чинників розвитку клас-

терів відносять низьку якість бізнес-клімату, 

низький рівень розвитку асоціативних структур 

(торговельних палат, промислових асоціацій), 

які не справляються з завданням вироблення і 

просування пріоритетів та інтересів регіональ-

ного бізнесу; короткостроковий горизонт пла-

нування — реальні вигоди від розвитку кластера 

з’являються тільки через 5–7 років.

Останній факт змушує звернути увагу на пи-

тання про масштаб управління регіональним роз-

витком. Коли він обмежений чотирма роками 

(передвиборний цикл), то говорити про довго-

строкову стратегію неможливо.

Для успішної реалізації регіональні страте-

гії та стратегії розвитку окремих кластерів мають 

бути взаємоузгодженими. При розробці регіо-

нальної стратегії треба врахувати, які ключові 

точки зростання існують в регіоні і що можуть 

зробити різні групи інтересів для розвитку цих 

ключових точок зростання. У той же час при ви-

явленні перспективних кластерів і плануванні їх 

розвитку обов’язково мають бути враховані рамки 

регіональних стратегій. У сучасних умовах мова 

йде не стільки про те, що необхідність розвитку 

певного кластера має бути прописана в регіональ-

ній стратегії, а про те, що повинен існувати кон-

сенсус між діловими і адміністративними елітами 

регіону щодо необхідності розвитку кластера.

Регіональний економічний розвиток на 

основі стимулювання кластерів припускає ініці-

ативу і спільні зусилля бізнесу та адміністрацій. 

Ролі, які повинні грати адміністрації та бізнес при 

розвитку галузевих кластерів, різні, але взаємодо-

повнювальні. Роль адміністрації може полягати в 

підтримці та ініціюванні процесів активації клас-

терів. Регіональні адміністрації практично завжди 

дуже сильно залучені в діяльність бізнесу [7].

Існує високоефективний спосіб стимулюван-

ня кластерів, який є у адміністрацій, — цільові 

програми. Вони можуть зробити істотний вплив 

на розвиток кластера. Адміністрація може про-

водити активну роботу в побудові взаємодії між 

різними суб’єктами розвитку кластера, а також 

займатися врегулюванням різних питань кластера 

між іншими рівнями влади.

До основних напрямів цього механізму мож-

на віднести:

— в економічній сфері — розвиток малого і се-

реднього бізнесу, кооперація та інтеграція, диверси-

фікація сільської економіки з метою забезпечення 

зайнятості та наповнюваності бюджету території;

— у соціальній сфері — стимулювання демо-

графічного зростання, підвищення доходів та за-

безпечення сільського населення базовими соці-

альними послугами;

— в інституційній сфері — взаємодія всіх орга-

нів влади, моніторинг муніципальних утворень, під-

вищення інвестиційної привабливості території;

— в екологічній сфері — забезпечення еко-

логічної безпеки та охорони навколишнього се-

редовища, стимулювання природоохоронної ді-

яльності та ін.

Вищевикладене в певній частині може бути 

реалізовано в рамках розвитку вітчизняних галу-
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зей. Наслідком реалізації цих підходів до управ-

ління регіональною економікою є виникнення 

розбалансованості структури регіонального гос-

подарства, яка проявляється у: зниженні показ-

ників діяльності пріоритетних сфер економіки; 

посиленні внутрішньорегіональної диферен-

ціації розвитку; недовикористанні наявного еко-

номічного потенціалу регіону; зниженні рівня 

життя населення регіону.

Головне, що кластери дають можливість для 

бізнесу і для регіону розвиватися не за інерцією. 

Стимулювання розвитку кластерів під силу будь-

якому регіону. Однак кластери, як і будь-яка інша 

приваблива методика, можуть принести результа-

ти лише тоді, коли вони вписані в ширший кон-

текст стратегій регіонального розвитку.

Висновки з проведеного дослідження. На зміну 

плановій економіці прийшла ринкова, а на змі-

ну індустріальній моделі розвитку — постіндуст-

ріальна та інноваційна моделі. Це означає, що для 

того, щоб регіону і бізнесу вижити і розвиватися 

в нових умовах, на зміну застарілим підходам ма-

ють прийти нові технології управління регіональ-

ним розвитком, адаптовані під використання в 

суспільстві, заснованому на знаннях і останніх 

досягненнях економіки і гуманітарних наук.

Нові підходи припускають непрямий вплив на 

промисловий розвиток через створення умов для 

розвитку бізнесу. Кластерний підхід є одним з них.

Кластер — це мережа постачальників, вироб-

ників, споживачів, елементів промислової інфра-

структури, дослідницьких інститутів, взаємоза-

лежних у процесі створення додаткової вартості. 

Цей підхід ґрунтується з урахуванням позитивних 

синергетичних ефектів регіональної агломерації, 

тобто на близькості споживача і виробника, мере-

жевих ефектах і дифузії знань і умінь за рахунок 

міграції персоналу і виокремлення бізнесу.

Відсутні кордони між секторами і видами ді-

яльності, вони розглядаються у взаємозв’язку.

Процес глобалізації світової економіки постій-

но висуває нові вимоги до підвищення конкуренто-

спроможності територій. Одним із найважливіших 

критеріїв конкурентоспроможності є збільшення 

продуктивності праці, що зумовлює необхідність 

реалізації ефективних рішень, які забезпечують її 

підвищення на основі впровадження інноваційних 

стратегій на всіх рівнях управління. Узагальнюючи 

світовий досвід, можна відзначити, що розробка і 

реалізація цих ефективних рішень можлива шляхом 

формування регіональних кластерів.
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