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Постановка проблеми. Розвиток багатьох регіо-
нів стримується відсутністю необхідних умов: недо-
статньо матеріальних та фінансових ресурсів, неза-
довільна якість трудових ресурсів, нерозвиненість 
дослідницької бази, непослідовність регіональної по-
літики. В таких умовах особливої важливості набу-
ває регіональна інноваційно-кластерна політика, яка 
дозволяє реалізувати саморозвиток сукупності орга-
нізацій, розміщених на території регіону, та забез-
печить перехід до виробництва знань та конкуренто-
спроможної інноваційної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
рубіжні дослідники оцінювали вплив кластерів на 
економічних ріст, використовуючи наступні показ-
ники і критерії: величина доданої вартості (Бест М.  
[1, c. 42], А. Саксеніан [2, c. 14], Дрейджера, Руві-
нен і Яла-Антілла, Де Брессон [4, c. 11], Портер М.  
[5, c. 167], Роланд П. Хертхог Д. [6, c. 34]); обсяг екс-
порту (Гулаті М. [7, c. 34], Соколенко С. [8, c. 19]); 
існування організованого центру в кластері, створен-
ня нових робочих місць, темп росту промисловості, 
потенціал доходу, відповідність місцевим ресурсам, 
вклад у якість життя та синергізм із місцевими уста-
новами та підприємствами (Інрайт та Фавс-Вільямис 
[9, c. 21]); сальдо торгівельного балансу (Сакарі Луу-
кенен [10, c. 19]), проте немає чіткої методики іден-
тифікації кластерів, їх структурування, аналізу ін-
новаційності та оцінки конкурентоспроможності.

Постановка завдання. Необхідно розробити ме-
тодичний підхід до дослідження кластерів на регіо-
нальному рівні, їх ідентифікації, аналізу конкурен-
тоспроможності та впливу інноваційних кластерних 
структур на інноваційний розвиток регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
слідження кластерів являється елементом кластер-
ного підходу. В зарубіжній літературі по кластерах 
використовується термін «аналіз кластерів» (cluster 
analysis). Назва даного методу аналізу асоціюється 
з досить використовуваним в статистиці кластерним 
аналізом. Деякі дослідники змішують ці види аналі-
зу. Для внесення методологічної ясності в дане пи-
тання вважаємо за доцільне використовувати термін 
«дослідження кластерів», який, по-перше, змістов-
ніший, по-друге, не дозволяє змішувати два різних 
типи кластерного аналізу.

Метою статистичного кластерного аналізу явля-
ється групування досліджуваних об’єктів в кластери 
на основі порівняння конкретних описуваних пара-
метрів (що по суті означає обробку даних). Кожен 
об’єкт включається тільки в один кластер. Кластер-
ний аналіз у статистиці дозволяє класифікувати до-
сліджувані об’єкти таким чином, щоб об’єкти одно-
го кластера були схожі за описуваними параметрами 
х, а об’єкти, що належать різноманітним кластерам, 
були відмінні один від одного. Це означає, що за-
вдання кластерного аналізу зводиться до групування 
об’єктів, що відповідають будь яким критеріям опти-
мальності. Кластерний аналіз знайшов застосування 
в статистичних дослідженнях із соціології, психоло-
гії, біології, антропології, економіки, маркетингу та 
інших наук. Методологічні відмінності між статис-
тичним кластерним аналізом та дослідженням клас-
терів представлені в таблиці 1.

На відміну від статистичного кластерного аналі-
зу, дослідження кластерів розглядається вченими як 
метод (елемент) кластерного підходу [4, 6]. Його зна-
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чення в кластерному підході до управління еконо-
мічними системами полягає в наступному:

1) дозволяє виявити стратегічні конкурентні пе-
реваги в інноваційній діяльності, навиках, інформа-
ції, потребах клієнтів;

2) покращує розуміння системи нововведень 
суб’єктами кластерів;

3) забезпечує варіанти для вибору кластерних 
стратегій на регіональному рівні управління;

4) збільшує можливості розвитку бізнесу для під-
приємств будь-яких розмірів поза традиційними га-
лузевими рамками;

5) представляє основу для проведення діалогу 
між бізнесом і урядом в питаннях економічного роз-
витку підвищення інноваційної активності суб’єктів.

Вивчення зарубіжних інформаційних джерел з 
аналізу кластерів [4, 9, 6, 7] свідчить про недостатню 
розробку методології дослідження кластерів з точки 
зору багаторівневого підходу. Зокрема, зарубіжна 
практика підносить різноманітність цілей, методів та 
інструментів дослідження кластерів, які визначають-
ся кластерною концепцією, прийнятою у відповідній 
країні. В більшості країн ОЕСР (наприклад, Австра-
лія, Австрія, Канада, Фінляндія, Іспанія, Об’єднане 
Королівство) кластерний підхід має на меті активі-
зацію інновацій, тому цілі аналізу кластерів на різ-
них рівнях полягають у дослідженні інноваційних 
потреб та інноваційних можливостей [6]. У тих краї-
нах, де кластерний підхід застосовується у цілях під-
вищення конкурентоспроможності економік регіонів 
(Угорщина, Польща, Румунія), мета аналізу класте-
рів полягає у визначенні тих сфер економіки, в яких 
регіон має порівняно конкурентні переваги для роз-
робки стратегії економічного розвитку і підвищення 
конкурентоспроможності регіону [6, 7].

Методи аналізу кластера визначаються кластер-
ною концепцією країни. В країнах-учасниках ОЕСР 
застосовуються наступні методи: «витрати-випуск», 
побудова діаграм, аналіз фактів, дослідження клас-
терів за Портером [6].

Більшість країн комбінує різноманітні методи 
аналізу кластерів, щоб подолати обмеження у вико-
ристанні одного єдиного методу, оскільки різноманіт-
ні методології відповідають на різноманітні питання 
і забезпечують отримання різних видів інформації. 
Рівень агрегування аналізу кластерів також зале-
жить від концепції кластерного підходу, яка застосо-
вується у країні. Країни (наприклад, Австралія, Ав-
стрія, Канада, Мексика), які розглядають концепцію 
кластерів як систему нововведень (інноваційні мере-

жі, мережі взаємодії), застосовують аналіз кластерів 
на макро– та мезорівнях. У країнах (Бельгія, Фін-
ляндія, Німеччина, Об’єднане Королівство), де кон-
цепція кластера розглядається як виробничі мережі 
або ланцюжки, інновації та співпраця, як унікальні 
поєднання компаній, пов’язаних знаннями (інфор-
мацією), як регіональні системи нововведень, аналіз 
кластерів розглядається на мікро– та мезорівнях.

Для використання в регіонах України кластер-
ного підходу для активізації інноваційної діяльнос-
ті підприємств та регіональнї економіки, виникає 
практичне завдання розробки методології і методики 
дослідження кластерів, включаючи характеристику 
цілей, суб’єктів, об’єктів, напрямів та методів дослі-
дження кластерів. Узагальнивши зарубіжний досвід 
[4, 6, 7, 9] у відповідності з багаторівневим підхо-
дом до управління інноваційним розвитком регіону, 
диференціація цілей дослідження кластерів на регі-
ональному рівні управління пропонується ідентифі-
каціює кластерів для розробки регіональної стратегії 
інноваційного росту і підвищення регіональної кон-
курентоспроможності.

Суб’єктами дослідження кластерів у багаторівне-
вій системі управління інноваційним розвитком яв-
ляються місцеві органи державної підтримки класте-
рів, некомерційні організації кластерів.

Об’єктами дослідження кластерів є, по-перше, со-
ціальний капітал, який характеризує передумови ор-
ганізації кластерів; по-друге, кластерні зв’язки клас-
терів.

Об’єкти аналізу кластерів – кількість асоціацій та 
інших некомерційних організацій в регіоні; між– та 
внутрігалузеві зв’язки на різних стадіях виробничо-
го ланцюжка кінцевих продуктів, якість співробіт-
ництва всередині суб’єктів кластера.

Кластер розглядається як виробнича мережа, що 
складається з окремих суб’єктів дислокованих у визна-
ченому регіоні. Тому для дослідження напрями аналізу 
кластерів необхідно визначити на регіональному рівні. 
Дослідження кластерів на регіональному рівні пропо-
нується проводити в наступній послідовності:

1) ідентифікація кластерів;
2) структурування кластера;
3) аналіз якості мережевої співпраці;
4) оцінка рівня інноваційного розвитку кластера;
5) аналіз економічно-соціального ефекту наслід-

ків кластеризації для регіону.
Ідентифікація полягає у виявленні «ключового 

товару» (за його назвою визначається назва класте-
ра) і потенційних суб’єктів кластера.

Таблиця 1
Відмінність між статистичним кластерним аналізом і дослідженням кластерів

Напрям порівняння Статистичний кластерний аналіз Дослідження кластерів

Завдання аналізу

Розробка типології і класифікації.
Дослідження корисних концептуальних схем 
групування об’єктів.
Подання гіпотез на основі дослідження даних.
Перевірка гіпотез чи дослідження для визна-
чення дійсної присутності виділених груп в 
наявних даних.

Ідентифікація кластерів для розробки методів 
сприяння їх розвитку

Методи аналізу
Метод повних зв’язків, метод максимальної 
локальної відстані, метод Ворда, центроїдний 
метод

Ідентифікація кластера, структурування клас-
терів, аналіз інноваційності кластера, аналіз 
якості мережевої співпраці

Склад кластера Однорідні об’єкти, схожі за визначеними 
ознаками

Різнорідні об’єкти (організації, виробничі під-
приємства, установи, організація послуг та ін.)

Алгоритм послідовної 
кластеризації 
(інструменти)

Агломеративні (послідовне об’єднання ви-
хідних елементів із відповідним зменшенням 
числа кластерів).
Дивізимні (збільшення числа кластерів шля-
хом розділення одного).

Анкетування суб’єктів кластера.
Визначення тісноти зв’язків.
Аналіз якості зв’язків.
Побудова схеми кластера.
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Структуризація полягає у визначенні сили 
взаємозв’язків між усіма суб’єктами кластера для 
визначення його учасників. Ці два напрями дослі-
дження кластерів дозволяють побудувати схему 
кластера, що наочно відображає зв’язки та продук-
цію, що виробляється кластером. Завдання побудови 
схеми кластерів полягає в тому, щоб виявити потен-
ційні кластери для розробки і реалізації заходів з їх 
організації та розвитку.

Для розроблення кластерної стратегії недостатньо 
ідентифікувати і структурувати кластери, необхідно 
оцінити якість мережевої співпраці та державно-при-
ватного партнерства (ДПП) в кластерах. На основі 
цього робимо висновок про їх якісну характеристи-
ку – потенційні чи реальні кластери існують в регіо-
нальній економіці.

Оцінка рівня інноваційного розвитку кластера є 
четвертим напрямком дослідження кластерів, які 
відповідають принципу ДПП – реалізація партнер-
ських відносин в умовах конкурентного середовища. 
Вона необхідна для вибору пріоритетних кластерів 
для державної підтримки їх організації та розвитку, 
а також залучення інвестицій у кластер.

Аналіз економічно-соціального ефекту наслідків 
кластеризації необхідний для розробки кластерних 
стратегій та оцінки їх реалізації. Аналіз кластерів на 
мікрорівні представлений аналізом рівня інновацій-
ного розвитку суб’єктів кластера.

Таким чином, сформульована методологія дослі-
дження інноваційних кластерних структур, на відмі-
ну від існуючих розробок у даній галузі, містить від-
мінні ознаки дослідження кластерів, характеристику 
цілей, суб’єктів, об’єктів та напрямів дослідження 

кластерів на регіональному рівні управління, що по-
служить для розробки методологічних і методичних 
основ кластерної політики і кластерної програми.

Теоретико-методологічною основою формування 
критеріїв оцінки конкурентоспроможності кластера 
являється зміст поняття «конкурентоспроможність 
кластера», під яким розуміються його переваги по-
рівняно з іншими кластерами в забезпеченні еконо-
мічного розвитку регіону, а також в інноваційному 
та інвестиційному потенціалі міжнародної співпраці. 
Зміст поняття трансформовано в загальну економіко- 
математичну модель визначення конкурентоспро-
можності кластера: { },;; inninvregк PPDfК =      (1)

де Кк – оцінка конкурентоспроможності кластера;
Dreg – критерій оцінки значимості кластера для 

економічного розвитку регіону;
Pinv – критерій оцінки інвестиційного потенціалу 

кластера;
Pinn – критерій оцінки інноваційного потенціалу 

кластера.
Систему показників оцінки впливу кластера на 

інноваційний розвиток регіону пропонується поділи-
ти за суб’єктами інноваційних кластерів та іннова-
ційними процесами, на які вони впливають (рис. 1). 

Для оцінки конкурентоспроможності кластера 
пропонуємо наступний перелік показників:

– додана вартість, створена в кластері;
– чисельність працюючих у кластері (в групі «ви-

робники»);
– обсяг експорту кластера;
– частка кластера в обсязі промислового виробни-

цтва регіону;
– кількість рівнів переробки 

продукту в технологічному лан-
цюжку;

– кількість підприємств та ор-
ганізацій у кластері;

– кількість інноваційно-актив-
них організацій у кластері.

Для отримання комплексної 
оцінки конкурентоспроможності 
кластера за цими показниками, 
що мають різні одиниці виміру, 
пропонуємо індексний метод роз-
рахунку.

Максимальне значення по-
казників оцінки конкурентоспро-
можності кластера визначається 
на основі їх порівняння між клас-
терами і в регіоні. Якщо в регіоні 
виявлений тільки один кластер, 
то для оцінки його конкуренто-
спроможності можуть бути ви-
користані максимальні значення 
показників оцінки кластерів у ін-
ших регіонах.

Підвищення значення конку-
рентоспроможності кластера поля-
гає у взаємному впливі кластера 
та конкурентоспроможності його 
суб’єктів: з однієї сторони кон-
курентоспроможні підприємства 
сприяють підвищенню конкурен-
тоспроможності кластера в цілому 
(кумулятивний ефект), а з іншої 
сторони конкурентоспроможний 
кластер створює умови для роз-
витку конкурентних преваг його 
учасників (синергетичний ефект).

Інноваційна кластерна структура

Освіта і наука Виробництво Регіональні органи влади

Показники інноваційного розвитку регіону

1. Чисельність студентів вищих 
навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації.
2. Чисельність докторів та 
кандидатів наук, які зайняті в 
економіці України.
3. Підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів.
4. Чисельність фахівців, які 
виконують наукові та науково-
технічні роботи.
5. Чисельність докторантів та 
аспірантів, що виконують НДДКР.
6. Винахідницька активність 
працівників, зайнятих в економіці.
7. Внутрішні поточні витрати на 
наукові та науково-технічні роботи, 
виконані власними силами наукових 
організацій.
8. Чисельність вищих навчальних 
закладів.
9. Чисельність організацій, які
виконують наукові та науково-
технічні роботи.
10.Кількість наукових та науково-
технічних робіт, що виконуються.
11.Обсяг наукових та науково-
технічних робіт, виконаних власними 
силами наукових організацій.
12.Витрати на освіту.

1. Чисельність осіб
з вищою освітою 
зайнятих в 
економіці
2. Кількість 
промислових 
підприємств, що 
впроваджували 
інновації.
3. Загальний обсяг 
витрат за 
напрямами 
інноваційної 
діяльності. 
4. Кількість 
впроваджених 
нових 
технологічних 
процесів на 
промислових 
підприємствах.
5. Освоєно
виробництво 
інноваційних видів 
продукції на 
промислових 
підприємствах, шт.
6. Використано 
раціоналізаторськи
х пропозицій, шт.

1.Частка державного 
фінансування вузів та 
НДІ %

2.Частка державного 
фінансування 
досліджень та 
розробок, %

3.Рівень розвитку 
нормативно-правової 
бази інноваційної 
діяльності

4.Фінансування 
інноваційної 
діяльності, в тому
числі:

− пряме бюджетне 
фінансування;

− надання фіскальних 
пільг;

− прискорена 
амортизація 
обладнання;

− надання пільгових 
кредитів;

− субсидіювання 
процентних ставок за 
банківськими 
кредитами;

− венчурне 
фінансування.

Ринок

1. Обсяг 
реалізованої 
інноваційної 
продукції.
2. Реалізація 
інноваційної 
продукції за 
межі України.
3. Подано 
заявок на 
видачу 
охоронних 
документів до 
державного 
департаменту 
інтелектуально
ї власності 
України.

Формування і генерація Освоєння Фінансування Використання

Рис. 1. Показники інноваційного розвитку регіону відповідно
до суб’єктів інноваційних кластерних структур
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Introduction. The global process of goods and pas-
sengers movement is too large the scale of the diversity 
and complexity of the supply chain. And transport in 
this process plays the leading role. However, the visible 
and obvious difference between the national regimes of 
different countries and opportunities for their citizens. 
The lack of a single means of solving the problems, con-
nected with a transport complex in each state, exclu-

sive approaches taking into account individual features 
not only at the macro level, but also in the addition 
to each separate kind of transport as a subsystem of 
the whole transport complex, in fact play a much more 
important role in the consequences, which may be as a 
result formed.

A review of recent research and publications. In 
recent years, in connection with the deterioration prob-
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Методика призначена для виявлення перспектив-
них потенційних кластерів для іноземних інвести-
цій у рамках програм створення інтернаціональних 
кластерів, а також для регіональної підтримки орга-
нізації виявлених в регіоні кластерів у рамках дер-
жавно-приватних програм, що дозволяє порівнювати 
різногалузеві кластери.

Висновки з проведеного дослідження. Розробле-
на методика аналізу умов формування інноваційних 
кластерних структур та оцінки конкурентоспромож-
ності кластерів на регіональному рівні дозволяє в 
подальшому розробити підходи до регіональної ін-
новаційно-кластерної політики. Успішний розвиток 
кластера означає підвищення конкурентоспромож-
ності регіону, збільшення темпів росту валового регі-
онального продукту, ріст частки регіону в загальному 
обсязі ВВП країни. Крім того, успішне функціону-
вання кластера забезпечить збереження та створення 
нових робочих місць, що розширить податкову базу 
та скорочує виплати з безробіття. Висока результа-
тивність кластера підвищує інноваційний та інвести-
ційний рейтинг регіону.
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