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Постановка проблеми. Сучасна регіональна сис-
тема управління активно сприяє створенню умов 
формування сталих ринкових відносин, що відпо-
відають світовій практиці та досвіду. Поява нових 
форм господарювання є результатом трансформа-
ційних процесів, що відбуваються на мікро-, мезо- і 
макрорівнях та охоплюють усі сфери життя (полі-
тичну, економічну, соціальну, культурну). Суттєвим 
поштовхом у процесах трансформації національного 
ринку стали демократизація, радикальна зміна ролі 
та функцій держави, структурна постіндустріальна 
перебудова, формування суспільства інноваційного 
типу, гуманізація та соціалізація економічних про-
цесів, гармонічна інтеграція у глобальне соціально-
економічне середовище. З одного боку, зміни, що 
відбуваються в Україні, є суперечливими і усклад-
нюються негативними явищами і проблемами, з ін-
шого, отримують нові напрями та можливості для 
поширення ринкової взаємодії.

Активний прояв інтересу до процесів кластери-
зації як складової ринкових трансформацій пояс-
нюється тим, що у сучасній практиці регіонально-
го управління залишаються не до кінця розкритими 
питання теоретико-методологічного характеру сто-
совно: оцінки і публічного визначення економічних 
інтересів у питаннях кластеризації; формування те-
орії кластерів та особливостей її реалізації за умов 
ринкової трансформації; створення положень теорії 
інституалізації кластерів у системі вітчизняного біз-
несу. Отже, кластерна теорія та методологія передба-
чають розгляд новітніх форм економічних відносин, 
що спрямовані на створення нової моделі ринкових 
відносин та втілення сучасного «інноваційного про-
дукту» з урахуванням ринкових перетворень.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури, що присвячена дослі-
дженню питань розвитку та особливостей процесів 

кластеризації, показав, що теоретичні основи форму-
вання кластерів заклали у своїх працях М. Портер, 
Е. Лимер, В. Фельдман, М. Енрайт та ін. [8; 9; 12]. 
Серед сучасних науковців, що сприяли поширенню 
теоретико-методологічної бази в питаннях актуаліза-
ції кластерного підходу, слід відзначити Ю. Бажа-
ла, А. Гуренко, О. Крайника, Д. Крисанова, С. Соко-
ленка, О. Тищенка, Л. Федулову, О. Фінагіну. Різні 
аспекти формування інноваційних кластерів дослі-
джують А. Бутенко, В. Дубіщев, О. Кузьмін, Є. Ла-
зарєва, Н. Мікула та ін. [3; 9; 11; 12].

Частина перехідних трансформаційних відносин, 
яка висвітлюється у науковій літературі, поступово 
зростає і наповнюється не лише дослідженнями но-
вих процесів, умов розвитку, важелями втручання, 
а ще і новими рівнями розвитку та регулювання. 
Разом із тим багато проблем, пов’язаних з процеса-
ми кластеризації в умовах регіональної економіки, 
залишаються не до кінця дослідженими. Так, у на-
уковій літературі відсутні роботи, які комплексно 
розглядають особливості розвитку кластерів з ураху-
ванням трансформаційних перетворень ринків і по-
требують доопрацювання теоретико-методологічних 
підходів визначення та подальшої оцінки рівня роз-
витку процесів кластеризації.

Постановка завдання. Базові положення методо-
логії кластерного підходу, що існують, вже містять у 
собі бачення феноменів організації процесів кластери-
зації. Однак формування дієвої методології, що забез-
печує засади ефективного регіонального управління 
соціально-економічним середовищем, передбачає ви-
значену конкретизацію. У зв’язку з цим метою статті 
є: формування теоретико-методологічної бази, що роз-
криває засади розвитку різноманітних форм взаємодії 
та виокремлює з них найбільш значущі; дослідження 
та систематизація передумов розвитку процесів клас-
теризації як складової ринкової трансформації.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Фун-

даментальна трансформація ринкових відносин стає 
ефективною за умов застосування процесів клас-
теризації, що спрямовує свої зусилля на зростання 
зайнятості та доходів населення, поширення вза-
ємовигідних стосунків у сфері бізнесу [11]. Ці дії 
перетворюють порядок захисту національного рин-
ку, підтримують вітчизняного виробника за умов 
інтеграції та глобалізації. Для України це відносно 
нове явище, що потребує свого визначення та пози-
ціонування у системі заходів економічної політики. 
Сучасна трансформація ринкових відносин вимагає 
особливої уваги і наукового обґрунтування, забез-
печення новими методологічними та методичними 
підходами, управлінськими технологіями, що сфор-
мують безперервність процесу підвищення конкурен-
тоспроможності економіки регіонів [12].

Цільова спрямованість кластеризації у ринковій 
трансформації – це системно спрямовані, оформлені 
документально наміри і дії груп підприємств різно-
манітних форм власності, органів влади, наукової та 
освітньої сфер, інших представників господарської 
діяльності зі створення сприятливих умов ринково-
го середовища. Такі дії передбачають удосконалення 
ведення господарської діяльності, входження на нові 
ринки, їх активне формування і видозміна в інтер-
есах усіх елементів [11].

На перший план у складних регіональних та за-
гальнонаціональних процесах соціального й еконо-
мічного розвитку виступають аналіз засад процесів 
кластеризації та поступова практична адаптація тео-
ретико-методологічної бази, що вже накопичена сві-
товою спільнотою. Саме така спрямованість суспіль-
ного відтворення повинна забезпечити нову систему 
мотивів у веденні господарської діяльності, активіза-
цію інноваційного механізму та ефективність ринків 
у всіх спектрах реалізації.

Виявлення суперечливих рис у формуванні еко-
номічних і соціальних механізмів управління до-
зволило врахувати інтереси та особливості ринкової 
трансформації. Разом із тим у рамках трансформа-
ційного підходу відбувається комплексне вивчення 
процесів, що характеризують розвиток окремих під-
систем і регіонів у цілому. Спостереження свідчать, 
що ці процеси дуже різнорідні, але мають загаль-
ну спрямованість та низку стратегічних функцій, а 
саме: перетворення у системі економічних відносин, 
побудова курсу на множинність форм власності; де-
монополізація і розвиток конкурентного середовища, 
забезпечення незалежності учасників відтворюваль-
ного процесу, формування механізму ефективно дію-
чої конкуренції; розвиток ринкової інфраструктури; 
формування політичних і соціокультурних інститу-
тів; поширення стандартів ринкової культури.

Умови, що склалися в регіональній економіці, 
посприяли появі нових форм власності, активному 
розвитку малого та середнього бізнесу, кооперації 
підприємництва із виробництвом і ринковою інф-
раструктурою. Подолання протиріч та труднощів в 
процесах регіональної трансформації супроводжуєть-
ся появою інноваційних форм господарювання, що 
здатні втілювати у собі різноманітну спрямованість і 
розширювати партнерські відносини [3; 4]. Переваж-
но активний розвиток отримують кооперація, спілки 
та товариства, бізнес-інкубатори, кластери.

Поступове залучення до процесів кластеризації 
представників виробничих, дослідницьких, торго-
вельних, фінансових, транспортних та інших інфра-
структурних організацій з одночасною участю спо-
живачів, регіональних органів влади і громадськості 

створює умови для досягнення синергетичного ефек-
ту на мікро-, мезо- та макрорівнях. Процеси клас-
теризації передбачають перехід від вертикальних 
ієрархічних зв’язків до горизонтальних мережевих 
структур із високим ступенем комунікацій. Отже, 
кластеризація – це об’єднання різноманітних за фор-
мою власності, організаційно-правовим статусом, 
галузевою та географічною приналежністю органі-
зацій у цілісну систему виробництва з одночасним 
збереженням юридичної та господарської самостій-
ності учасників кластера. Такі процеси сприяють на-
лагодженню зв’язків і співпраці під час трансфор-
маційних перетворень та призводять до отримання 
позитивних результатів від виробництва сумісного 
продукту на взаємовигідних умовах.

Складні та суперечливі трансформаційні процеси, 
що відбулися в Україні, розкривають ключові тен-
денції та зміни у структурі регіональної економіки.  
Сучасна ринкова трансформація у першу чергу пе-
редбачає: посилення інвестиційної спрямованості 
регіонів, залучення стратегічних вітчизняних і за-
рубіжних інвесторів; узгодження програмами ре-
формування окремих галузей і сфер діяльності; 
формування дієздатного корпоративного сектора 
та інтегрованих корпоративних структур; забезпе-
чення реальної участі міноритарних співвласників 
в управлінні і розподілі доходів; удосконалення ін-
формаційної та маркетингової діяльності; розвиток 
конкурентного середовища; відродження стимулів до 
інноваційної підприємницької діяльності [4].

Разом із тим вагомими настановами ринкової 
трансформації є подолання обмеженості ресурсів, 
задоволення зайнятості шляхом розвитку нових 
форм господарювання, підтримка та розвиток бізне-
су тощо. Однак зміна правил і умов взаємодії най-
частіше супроводжується низкою обмежень. Напри-
клад, у практиці господарювання малих та середніх 
підприємств доволі часто простежується низка труд-
нощів, що пов’язані з обмеженістю виробничих по-
тужностей та іншої ресурсної бази. Позитивним 
моментом в їх діяльності є гнучкість і можливість 
легкого пристосування до ринкових змін, володіння 
прогресивними ідеями та навичками. Здатність ма-
лого та середнього бізнесу до активного включення 
у ринкові процеси не завжди є ключовим моментом 
у реалізації намічених цілей, а очікувані результати 
залишаються задоволеними не в повній мірі [1].

Ресурсні обмеження гальмують процеси розши-
рення та диверсифікації бізнесу. Як слідство, при-
скорення інноваційних господарських та управлін-
ських рішень не відбувається. Великі підприємства 
вимушені гальмувати інноваційні проекти з причин 
нагромадження внутрішньофірмової ієрархії, зрос-
тання трансакційних витрат та відсутності налаго-
джених схем контрактних відношень. Саме влас-
тивостей малого та середнього бізнесу не вистачає 
великому.

Вплив об’єктивних тенденцій, що відбуваються в 
Україні, ставлять на перший план подолання обме-
жень у співпраці між малим, середнім і великим біз-
несом, обрання перспективних комбінацій взаємодії, 
залучення до співпраці різноманітних форм власності 
та отримання на цій основі синергетичного ефекту. Ра-
зом із тим втілення в дію цільових настанов передба-
чає підвищення уваги до стану та наповнення ринкової 
інфраструктури, характеру інформації, особливостям 
отримання та розповсюдженню товарів і послуг, що по-
яснюється збільшенням витрат на трансакції, приско-
ренням інформаційних потоків, змінами контрактної 
системи та внутрішньофірмової ієрархії [12].
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Труднощі, що виникають під час організації рин-
кових процесів, вимагають від суб’єктів господа-
рювання прийняття остаточних рішень. Особливо 
складним це стає у період трансформаційних пере-
творень, коли необхідно відповісти на низку питань: 
доцільність відокремлення та самостійності у при-
йнятті рішень, шляхи подолання невизначеностей, 
зниження ризиковості контрактів; доцільність об-
рання нових схем внутрішньофірмової ієрархії; пер-
спективи застосування визначених комбінацій із 
новітніми формами господарювання в рамках сфор-
мованої ринкової системи; вплив структурних змін у 
системі та процедура оцінки їхньої дії.

Така постановка питань потребує конкретизації 
та прийняття відповідних рішень, що враховують іс-
нуючі теоретико-методологічні підходи та напрацьо-
ваний зарубіжний і вітчизняний досвід (табл. 1).

Таким чином, за умов поступової ринкової транс-
формації, безперервного посилення процесів глоба-
лізації, інтернаціоналізації господарської діяльності 
формуються управлінські підходи та технології, що є 
взаємопов’язаними та спираються на новітні методи 
підвищення конкурентоспроможності регіонів. Цей 
процес є загальним і не залежить від місця локаліза-
ції території та її історії.

Потенціалом і центром розвитку регіонів, а від-
повідно, і механізмом стимулювання всієї національ-
ної економіки, повинні стати кластери – система під-
приємств, організацій, які формують між собою тісні 
комунікації інформаційного та економічного харак-
теру, орієнтовані в першу чергу на забезпечення кон-
курентоспроможності вироблених товарів і послуг.

У системі регіонального управління поняття 
«кластер» було запропоновано М. Портером, профе-

Таблиця 1
Проблемні питання, що виникають та потребують вирішення у період трансформаційних перетворень

Постановка питань 
у системі регіонального 

управління

Теоретичні підходи, що розкривають та пояснюють шляхи 
розв’язання питань Напрями розвитку сучасних 

ринкових процесів
Теорія Сутність та проблематика

Шляхи перспективного 
стратегічного зростання 
регіонів

Інституційна (Т. Веблен, 
У. Мітчел, Дж. Гэлбрейт, 
Дж.Р. Коммонс) [6; 13]

Нова інституційна теорія  
(Р. Коуз, Д. Норт) [12; 13]

Вивчає соціальні, психоло-
гічні, політичні, економічні 
фактори, що впливають на 
соціально-економічний роз-
виток
Розглядає соціальні витра-
ти, вивчає добробут, ринкові 
провали та ектерналії

Поглиблення регіональної політи-
ки, що сприяє розвитку інфра-
структурних інститутів

Прийняття програм соціально-
економічного розвитку регіонів, 
що передбачають зміцнення 
контрактних відносин та мінімі-
зують трансакційні витрати

Факторні зміни 
ступеня спеціалізації

Економічного розвитку  
(Й. Шумпетер, Т. Мальтус, 
Р. Нельсон, С. Уінтер) [6]

Загальна теорія зайнятості 
(П. Самуельсон, Дж. Хікс, 
Дж.М. Кейнс) [6; 10]

Вивчає еволюційні принци-
пи, розглядає організації як 
складні структури, що під-
лягають відбору залежно від 
ступеню впливу різноманіт-
них факторів
Розкриває перетворювальну 
роль конкуренції у ринко-
вих процесах
Вивчає напрями подолання 
кризових станів на засадах 
розвитку ринку праці

Поглиблення оцінки впливу гло-
бальних перетворень на регіо-
нальні трансформаційні процеси
Дослідження особливостей регіо-
нальної спеціалізації за галузями 
(поширення кластерних ініціатив)
Розробка спільних програм вза-
ємодії (регіональних, галузевих)

Тенденції та видозміни 
попиту

Поведінкова теорія
(Г. Саймон, Р. Сайерт,  
Дж. Марч, Дж.М. Кейнс  
[6; 13]

Розкриває процеси прийнят-
тя рішень у різноманітних 
галузях економіки (поведін-
ка суб’єктів господарювання 
та споживачів)

Врахування зарубіжного досвіду 
в питаннях задоволення попиту 
на ринках (B2B, B2C)
Прийняття заходів щодо застосу-
вання новітніх технологій обслу-
говування учасників ринкових 
відносин

Доцільність 
обрання нових схем 
внутрифірмової ієрархії

Теорія циклу
(Ф. Хайєк, Г. Мюрдаль)  
[3; 9]

Вивчає проблеми коорди-
нації та узгодженості дій 
економічних суб’єктів

Перегляд схем внутрішньофірмо-
вої взаємодії, прийняття рішень 
щодо зміни самостійності у гос-
подарських процесах, сприяння 
зниженню невизначеностей

Перспективність 
застосування 
комбінацій взаємодії 
між фірмами

Підприємницької функції та 
прибутку (Р. Кантільон,  
Й. Шумпетер, Ж-Б. Сей  
[6; 15]

Кластерна (М. Портер,  
М. Енрайт) [7; 11; 8]

Загальна теорія зайнятості 
(Дж. М. Кейнс, Дж. Хікс) 
[13]

Розкриває граничну продук-
тивність та прибуток фірм, 
стан довгострокової конку-
рентної рівноваги

Визначає детермінанти кон-
курентної переваги за умов 
об’єднання фірм у кластери
Вивчає рівень виробництва, 
його фактори та проблеми 
зайнятості; розкриває вза-
ємозалежність та протиріччя 
зростання індивідуальних та 
суспільних благ 

Сприяння поширенню взаємодії 
між фірмами та надання гнучкої 
можливості прийняття рішень у 
виборі бізнес-партнерів та побудо-
ві бізнес-процесів
Активізація процесів кластеро-
утворення, що мінімізує ризико-
вість проектів та контрактів
Залучення спеціалістів із пи-
тань підготовки та розстановки 
кадрів, поширення взаємодії з 
рекрутинговими агенціями

Ймовірність 
виникнення ризикових 
контрактів

Очікуваної корисності 
(Г. Крамер, Д. Бернулі, 
Нейман) [6; 15]

Теорія підприємництва 
(Р. Кантільон, І. Тюнен, 
Ф. Найт) [13]

Визначає напрями оцінки 
переваг ризиків, пояснює 
типологію очікувань, поши-
рює засади теорії «гри»
Вивчає підприємницькі ри-
зики та невизначеності

Формування єдиного інформацій-
ного простору у системі регіо-
нального управління

Удосконалення схем взаємодії 
та мінімізації підприємницьких 
ризиків
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сором кафедри ділового адміністрування Гарвардскої 
школи бізнесу (Harvard Business School). Розробник 
кластерної теорії визначив «кластер» як групу сусід-
ніх географічно взаємопов’язаних компаній, органі-
зацій, органів державного управління, що в комп-
лексі стають вагомими елементами конкурентної 
боротьби [8].

З практичної точки зору, кластер – це мережа 
близько розташованих фірм та організацій, що забез-
печують наявність певних спільнот, підвищує часто-
ту і силу їх взаємодії. Сприятливі умови розвитку 
роблять кластери рухливими та дозволяють виходи-
ти за межи ієрархічних мереж та поступово зміщу-
ються і розширюються у бік споріднених галузей [2].

Кластерна теорія, що була запропонована М. Пор-
тером, ґрунтується на «детермінантах» (чинниках), 
що формують засади розвитку та підвищення кон-
курентоспроможності економіки [9]. Чинники розви-
тку є взаємозалежними та складаються: по-перше – з 
факторних умов; по-друге – з умов попиту; по-третє з 
поріднених і підтримуючих галузей; по-четверте – зі 
стратегії фірм, їх структури і суперництва (рис. 1).

Кластери формують споріднені та підтримуючі га-
лузі, види діяльності тим самим забезпечують впро-
вадження інновацій та ноу-хау. Разом із тим розви-
ток кластерів стимулюють споживачі, що в сучасних 
умовах стають більш досвідченими і вимогливими, 
їх попит стає випереджальним та підштовхує форму-
вання глобального попиту на нові товари та послуги. 
Емерджентність взаємодії у кластері обумовлює під-
вищення продуктивності за рахунок технологічних 
та організаційних інновацій та стимулювання появи 
нових представників бізнесу, висококваліфікованих 
менеджерів, галузевих фахівців, що розширюють 
кордон та можливості кластера.

 

Стратегія
Структура

Конкуренція

Факторні умови Умови попиту

Спорідненні та
підтримуючі галузі

Державна та регіональна
політика 

Можливості
та шанси

Ділова
активність

Результати
і вливання

Ринкові трансформаційні процеси

Розвиток та поширення кластерних ініціатив

Засади кластеризації

Рис. 1. Детермінанти, що формують  
засади розвитку процесів кластеризації  
як складової ринкової трансформації 

(згідно з моделлю «Даймонда» теорії М. Портера)

Ведуча роль каталізатора належить державним 
та регіональним органам управління. Представни-
ки влади шляхом заохочення сприяють підвищенню 
конкурентної ефективності підприємництва, концен-
трації спеціальних факторів, що передбачають роз-

виток локальної конкуренції. Роль регіонального 
управління полягає у підтримці розвитку позитив-
них факторів, сприянні подолання перешкод у по-
ліпшенні загальноекономічного клімату [8].

Кластери відрізняються від інших форм госпо-
дарювання наявністю внутрішнього конкурентно-
го середовища та міцних конкурентних позицій на 
глобальному ринку. Тим самим у кластері формуєть-
ся складна комбінація конкуренції (зі внутрішніми 
споживачами кластера) та кооперації (із зовнішніми 
суб’єктами господарювання), що умовно знаходять-
ся у різних площинах та одночасно доповнюють, пе-
реважно в інноваційних процесах, один одного [9]. 
Отже, характерними рисами кластерних форм госпо-
дарювання є такі:

– регіонально обмежені форми економічної ді-
яльності, що діють всередині споріднених секторів 
та орієнтовані на співпрацю з науковим установам;

– організація діяльності в межах кластерних іні-
ціатив;

– вертикальні виробничі ланцюжки у яких вузь-
кі сектори за суміжними етапами виробничого про-
цесу утворюють ядро кластера («постачальник – ви-
робник – торговий посередник – клієнт») залучаючи 
мережі, що формуються навколо головних фірм;

– галузі промисловості, визначені на певному 
рівні агрегації («хімічний кластер», «агропромисло-
вий кластер» тощо).

В основу кластерної теорії покладено визначення 
та розгляд форм економічних відносин, спрямованих 
на створення «сучасного інноваційного продукту», 
що визначає кластер як складну економічну систе-
му, якій властиві характерні риси:

– наявність підприємства-лідера, що визначає 
довгострокову стратегію розвитку регіональної еко-
номічної системи;

– територіальна локалізація основної маси 
суб’єктів господарювання – учасників кластерної 
системи;

– створення учасниками некомерційного 
об’єднання, добровільність входження у об’єднання 
та наявність організації, що здійснює координацію;

– стійкість стратегічних господарських зв’язків 
у рамках кластерної системи (регіональні, міжрегіо-
нальні, міждержавні);

– довгострокова координація взаємодії учасників 
кластерної системи у рамках загальнодержавних і 
регіональних програм розвитку, інвестиційних про-
ектів та інноваційних процесів;

– наявність корпоративних систем управління, 
контролю бізнес-процесів, колективного моніторингу.

Відмінними рисами кластера є те, що: по-перше, у 
центрі ініціативи буває зосереджено декілька потуж-
них компаній; по-друге, ці компанії зберігають між со-
бою конкурентні відносини. Концентрація суперників, 
їх покупців і постачальників сприяє зростанню ефек-
тивної спеціалізації виробництва. При цьому кластер 
забезпечує роботою безліч малих підприємств [5].

Врахування накопиченого прогресивного зару-
біжного та вітчизняного досвіду дозволяє визначити 
низку передумов формування кластерів та розкрити 
загальну позитивну спрямованість бізнес-процесів:

1. Наявність сукупності підприємств, що вза-
ємодіють у рамках бізнес-процесів, використовують 
конкурентні переваги території, орієнтовані на дина-
мічний розвиток визначених ринкових сегментів. За-
стосування різноманітних схем комбінацій взаємодії 
між фірмами зміцнює контрактні відносини та міні-
мізує трансакційні витрати, що призводить до пози-
тивних ефектів у регіональній економіці.
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2. Функціонування значної кількості малих і се-
редніх підприємств, що залучаються у процеси клас-
теризації частково відмінні, але за окремими рисами 
їх технології схожі. За таких умов набувають поши-
рення спільні програми, що передбачають концен-
трацію бізнесу та зміцнення ступеню спеціалізації з 
урахуванням трансформаційних змін.

3. Наявність наукових організацій з високою 
підприємницької культурою, що сприяє поглиблен-
ню оцінки впливу глобальних перетворень. Систе-
матичне напрацювання теоретико-методологічної 
бази та одночасна взаємодія з бізнес-середовищем 
дозволяє поширити бачення щодо перспектив еко-
номічного розвитку на засадах трансформаційних 
процесів.

4. Присутність кваліфікованої робочої сили та но-
вітніх технологій її використання прискорюють про-
цеси професійної взаємодії та створюють умови вико-
ристання гнучких схем побудови бізнес-партнерства.

5. Наявність кадрових агентств, розширення сфер 
діяльності рекрутингу сумісно з бізнесом та владою 
сприяють підвищенню кваліфікації, координації та 
інформаційній підтримці. Така спрямованість стає 
поштовхом для поширення зв’язків між суб’єктами 
ринкових відносин та дозволяє подолати проблеми 
зайнятості й уникнути виникнення соціально-еконо-
мічних протиріч.

5. Наявність мотивації робочої сили формує про-
гресивно-професійний прошарок на сучасному рин-
ку. За таких умов створюються додаткові проекти 
і контракти, що ґрунтуються на новітніх технологі-
ях та стають стимулом для залучення спеціалістів за 
різноманітними схемами професійної взаємодії.

6. Поширення інфраструктурних об’єктів, що 
орієнтовані на підтримку промислового розвитку – 
технопарки, бізнес-інкубатори, інформаційно-техніч-
ні центри, промислові зони, інноваційно-промисло-
ві комплекси, агентства з розвитку субконтрактних 
відносин.

7. Формування нових форм об’єднань підприєм-
ців (торгово-промислових палат та ефективних про-
фесійних асоціацій, бізнес-клубів тощо) активізує та 
поширює можливість підприємців у питаннях обмі-
ну професійним досвідом.

9. Системна підтримка бізнес-ініціатив регіональ-
ними органами управління, формування відповідної 
економічної політики, що передбачає перегляд схем 
внутрішньофірмової взаємодії з урахуванням транс-
формаційних процесів. За таких умов відбуваються 
позитивні зміни у господарських процесах та ство-
рюються умови щодо постійного зниження невизна-
ченостей у бізнес-процесах.

10. Розвинена технологічна і ринкова культу-
ра спрямовані на поширення міжфункціонального 
навантаження. У рамках трансформаційних пере-
творень простежується економічна та культурна го-
товність до кооперації, спільного ведення бізнесу, 
визнання ринкової довіри та колективної відпові-
дальності.

Постійна взаємодія фірм всередині кластера спри-
яє формальному і неформальному обміну знаннями і 
професійними навичками [2]. Утворення «критичної 
маси» компаній у кластері служить стимулом для 
подальшого продукування спільних бізнес-ініціатив. 
Це передбачає залучення нових технологій, інвести-
цій, послуг і постачальників та підтримує процеси 
формування власних технологій використання соці-
ального капіталу.

Розширення взаємозалежності факторів розви-
тку кластерів дозволяє стверджувати, що ці процеси 
ґрунтуються на трансформаційних процесах та пе-
редбачають організаційні, правові, соціальні, куль-
турні, економічні зміни. Врахування передумов та 
«детермінант» розвитку дозволяє систематизувати 
складові чинники розвитку процесів кластеризації 
(рис. 2).

Нові форми організації виробничих процесів міс-
тять переваги для бізнесу, завдяки яким кластери 

впливають на конкурентну боротьбу [15]. 
По-перше, це підвищення ефективності 
бізнесу в межах підприємств, що входять 
у кластер. По-друге, зростання загальної 
ефективності галузі, галузевого ринку. 
По-третє, зростання можливостей до інно-
вацій. По-четверте, стимулювання нових 
представників бізнесу, що є потенційними 
учасниками та сприяють розширенню меж 
кластера.

Підкреслимо, що значний вплив на про-
цеси кластеризації у трансформаційний 
період здійснюють інституційні чинники, 
що безпосередньо пов’язані з управлінням 
в окремих сферах економічних та соціаль-
них відносин: науково-технічні, фінансові, 
інвестиційні, соціальні тощо [6]. Суттєва 
роль у цих процесах належить формаль-
ним інститутам, що за умов перегляду 
нормативних та законодавчих документів 
поширюють права власності, створюють 
передумови для інтенсивного розширення 
капіталовкладень та активізації кооперації 
бізнесу. Створення дієвих правил, норм та 
положень на рівні інститутів призводить до 
економії трансакційних витрат, подолання 
інформаційної асиметрії, розкриття альтер-
нативних механізмів забезпечення контр-
актів. Разом із тим у сучасних умовах гос-
подарювання визначальна роль належить 
неформальним інститутам, що породжують 
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як складової ринкової трансформації
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подальший розвиток та модифікують формальні пра-
вила поведінки між чисельними суб’єктами ринко-
вих відносин. Обумовлюючи появу нових суспільних 
організацій, соціально орієнтованих представників 
бізнесу, науково-виробничих об’єднань, відбувається 
активне прискорення соціально-економічних пере-
творень.

Врахування неформальних інституційних фак-
торів розкриває національні та регіональні розхо-
дження у частках витрат ВВП, існуючої системі со-
ціального захисту та підтримки, національних та 
регіональних особливостях ринку тощо. Наведені 
чинники є результатом функціонування економічних 
систем, що створювалися як результат історичної 
специфіки держави і регіонів. Особливості побудови 
ринкових відносин суттєво впливають на перетворю-
вальні процеси та визначають ймовірність визнання 
ринкових процесів з боку світової спільноти.

Суттєвими перешкодами в трансформаційний пе-
ріод стають наслідки раніш існуючої економіко-пра-
вової системи, що не дозволяє суб’єктам господарю-
вання приймати участь у визначених розподільчих 
угодах та гальмує процеси інтеграції, кооперації та 
кластеризації бізнесу. Отже, формальні та нефор-
мальні інституції вимагають подальшого удоскона-
лення, що передбачає створення умов та підґрунтя 
розвитку нових інфраструктурних елементів (інфор-
маційні, рекрутингові, консалтингові агентства, на-
уково-виробничі об’єднання тощо), поширення схем 
взаємодії (кооперація, кластеризації тощо), перегля-
ду форм власності на у межах визначених території.

Висновки з проведеного дослідження. Трансфор-
маційні процеси ринкової економіки стають засада-
ми формування конкурентоспроможності регіонів, 
що відбувається шляхом утворення нових форм гос-
подарювання. За сучасних умов регіональний розви-
ток здатен відбуватися у разі активного поширення 
кластерів. Розвиток кластерних ініціатив досягаєть-
ся на засадах інноваційності, загального високопро-
фесійного кадрового наповнення, прискореного ін-
формаційного обміну, передових знань технологій та 
ноу-хау, оптимального використання внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій, інтеграції економічної і соці-
альної політики з метою формування сприятливого 
ділового клімату, зміщення акцентів від централізо-
ваної до регіональної економіки.

Підводячи підсумки, слід сказати, що кластерний 
підхід поглиблює інструментарій ефективної взаємо-
дії органів регіонального управління з бізнесом, при-
зводить до більш глибокого розуміння його характер-
них показників і тактичних завдань, дає можливість 
цілеспрямованого і мотивованого реального страте-
гічного планування ресурсів регіону, розвитку тери-
торій та підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки. За таких умов метою державної та регіональної 
системи управління є з’ясування витрат переходу з 
однієї траєкторії розвитку на іншу, оцінка реальних 
можливостей суспільства, бізнесу та влади, аналіз 

ризиків, що можуть призвести до повернення ста-
рої ринкової моделі, визначення готовності суб’єктів 
господарювання до створення відповідних організа-
ційно-економічних та господарсько-правових ініцію-
вань. Деталізація методологічних положень кластер-
ного підходу стає підґрунтям для подальшої оцінки 
інституційних факторів розвитку регіональної еко-
номіки та активізує розвиток загальноекономічного 
клімату у вигляді соціального капіталу, інвестицій, 
інновацій.
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