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изучения современных слаборегулируемых экономиче-
ских систем с нелинейной динамикой развития. Содер-
жание процессов самоорганизации экономической 
системы заключается в эволюционном образовании 
новых структур, эффективно использующих быстро 
меняющиеся потоки ресурсов, особенно информацион-
ных. Формирование комплексной модели экономиче-
ской самоорганизации с использованием предпосылок 
и принципов эволюционной биологии, теории бифур-
каций, теории катастроф и других направлений откры-
вает возможности для описания и мягкого моделирова-
ния экономических процессов такого типа.
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Постановка проблеми. За сучасних умов міжна-
родного економічного розвитку економіка України 
стає більш залежною від здатності кожного регіону 
забезпечувати високий рівень конкурентоспромож-
ності як у середні держави, так і на світовому ринку. 
Зміни, які відбулися в результаті стрімких темпів 

науково-технічного прогресу, пожвавлення іннова-
ційних процесів, зростання конкурентоспроможності 
регіону та держави вимагають створення ефективних 
засад формування та реалізації економічної політики 
держави, яка б повною мірою сприяла розвитку кож-
ного її регіону.
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Інтеграційні та глобалізаційні процеси обумовили 

необхідність структурних змін з метою подолання 
застарілої спеціалізації та структури виробництва у 
ряді регіонів, подолання міжрегіональних відміннос-
тей у рівні соціально-економічного розвитку, забез-
печення гармонізації інтересів і партнерських сто-
сунків між наукою, бізнесом і владою [9, с. 50].

Теорія кластерізації виступає як новий напрям 
дослідження економічних процесів країни, відкри-
ває нові можливості використання ресурсів суб’єктів 
господарювання в залежності від їх територіального 
розташування, які, об’єднуючись у нові утворення, 
реалізують зовсім нову філософію організаційно-еко-
номічних та техніко-технологічних зв’язків, спрямо-
вану на максимізацію сукупного результату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
використання кластерного підходу для ефективного 
розвитку економіки регіонів як основи підвищення 
конкурентоспроможності економіки країни розгля-
нуто у роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників. 
Так, М. Портер в монографії «Конкурентні переваги 
країн» вперше визначив кластер як «вертикальний 
ланцюг, що складається з великої кількості послі-
довних ступенів галузей, які забезпечують обладнан-
ням й іншими спеціалізованими ресурсами» [3, с. 4]. 
М. Енрайт є послідовником М. Портера, але він більше 
досліджував географічний масштаб конкурентної 
переваги і стверджував, що остання створюється не 
на національному, а на регіональному рівні, де голо-
вну роль відіграють історичні передумови, різноманіт-
ність культур ведення бізнесу, організація виробни-
цтва й отримана освіта [8]. М.О. Кизим в монографії 
«Промислова політика та кластерізація економіки 
України» проводить детальний аналіз щодо тлума-
чення поняття «кластер» крізь історичний аспект, 
проводить порівняльний аналіз кластерних утворень 
з іншими просторовими утвореннями [4]. В роботах 
В.М. Геєця, Л.І. Федулової, та К.Ф. Ковальчука відо-
бражено ефективність розвитку регіонів України при 
використанні кластерного підходу [1; 5; 6]. 

Мета статті. На основі викладеного сформулю-
вати необхідність дослідження кластерного підходу 
для розвитку економіки регіонів як основи форму-
вання загальної конкурентоспроможності країни.

Виклад основного матеріалу. Категорія «кластер» 
почала застосовуватись у працях економістів з кінця 
80-х років ХХ ст., і поступово кластерна теорія стала 
одним із пріоритетних напрямків розвитку еконо-
міки регіону. 

Інноваційність розвитку країн потребує нових 
підходів, одним із яких є формування територіально-
інтегрованих виробничих систем на основі співпраці 
підприємств суміжних виробництв у формі класте-
рів. Багато уваги мережевому партнерству приділено 
у працях М. Портера, який виділяв дев’ять моделей 
кластерів економічного розвитку.

Слід зазначити, що саме праці М. Портера, що 
стосуються конкурентних переваг націй, привернули 
увагу аналітиків та світових лідерів різних країн 
світу до концепції промислових кластерів. Саме 
кластери стали частиною більш широкої концепції, 
яка допомагає зрозуміти рушійні сили регіональної 
та національної конкурентоспроможності. Конкурен-
тоспроможність регіону або нації може визначатися 
як її здатність залучати необхідні ресурси та підтри-
мувати діяльність, яка сприяє економічному розви-
тку країни. Регіональні кластери є обмеженими гео-
графічними зонами з достатньо великою кількістю 
фірм та працівників у малому колі суміжних про-
мислових секторів [3].

На сьогодні все більш доцільним з забезпечення 
конкурентоспроможності України стає реаліза-
ція державної політики, спрямованої на ефективне 
використання наявних ресурсів не тільки країни в 
цілому, а й кожного регіону, та розвиток його інно-
ваційно-інвестиційного потенціалу. На наш погляд, 
для реалізації зазначених цілей дії з боку держави 
повинні бути спрямованими на впровадження клас-
терної моделі виробництва, яка сприятиме підви-
щенню як національної, так і регіональної конкурен-
тоспроможності, розвитку інноваційного потенціалу, 
а також активізації малого та середнього бізнесу.

Концепція кластеризації зосереджена на зв’язках 
і взаємозалежності між компаніями, об’єднаними в 
мережеву структуру для виробництва продукції, послуг 
на основі активного використання інновацій. Вона 
виходить за рамки простих горизонтальних зв’язків, у 
яких фірми, діючи на спільному ринку готових виробів 
і входячи до однієї промислової групи, кооперуються у 
таких напрямах діяльності, як дослідження і дослідні 
розробки, демонстраційні програми, спільний марке-
тинг чи закупівельна діяльність.

Ефективність кластерної моделі доведена не тільки 
теоретичним обґрунтуванням, а й світовою господар-
ською практикою. Останні 20 років характеризувались 
постійною боротьбою держав за підвищення своєї кон-
курентоспроможності. Фактично головним завданням 
економічної політики кожної держави у ринковій еко-
номіці за сучасних умов стала мобілізація зусиль на 
збільшення своїх конкурентних переваг. Для досяг-
нення цього більшість країн використовує саме клас-
терну модель виробництва.

Вперше про концепцію кластеризації загово-
рив А. Маршалл у книзі «Принципи економіки» 
(1890 р.), де були розкриті питання зовнішнього спе-
ціалізованого територіального розподілу. Пізніше, у 
середині ХХ ст., вагомий внесок у подальший роз-
виток мережевих структур у вигляді «індустріаль-
них округів» зробили італійські вчені (О. Тофлер 
у праці «Третя хвиля»). І в останні роки кластерні 
утворення стали основою забезпечення конкуренто-
спроможності багатьох країн світу. Так, більшість 
країн Західної Європи розробили та впровадили ту 
або іншу кластерну стратегію, яка суттєво впливає 
на процеси посилення конкурентоспроможності та 
прискорення інноваційної діяльності [2, с. 55].

Наприклад, у Данії, починаючи з 1989–1990 рр. 
було закладено основи кластеризації території. На 
сьогодні тут функціонує 29 кластерів, в яких задіяно 
40% усіх підприємств країни, що забезпечують 60% 
експорту [5, с. 140].

Також дуже цікавим є досвід Італії у викорис-
танні кластерів і мереж малих та середніх компаній. 
Слід зазначити, що саме такі структури стали визна-
чальним у швидкій індустріалізації півночі Італії. 
Більшість малих фірм країни входять до кластерів, 
які спеціалізуються на виробництві певного типу 
продукції, знаходять своє місце на ринку. Таким спо-
собом побудована економіка багатьох північних про-
вінцій країни. Більш великі компанії на контрактній 
основі підключають кластери до виробництва окре-
мих вузлів і деталей для наступного їхнього скла-
дання, у тому числі на заводах Ferrari, Maseratti, 
Lamborgihini та ін. [2, с. 59].

Франція є взірцем застосування кластерної стра-
тегії у розвитку економіки як одного з елементів 
промислової політики держави. Основна увага приді-
ляється інноваціям у високотехнологічних секторах 
та партнерству між різними ланками виробництва. 
В основу регіонального програмування 60-70-х років 



14 Серія Економічні науки

Випуск 12. Частина 2. 2015

ХХ ст. була покладена концепція «полюсів зрос-
тання», згідно з якою промисловий розвиток приско-
рюється у районах, де великі підприємства активно 
співпрацюють з малими та середніми [2, с. 61].

Згідно з основним положенням національної 
промислової стратегії Фінляндії, в межах проекту 
«Переваги Фінляндії» була розроблена і затверджена 
політика створення, функціонування і розвитку клас-
терів, що дозволило зробити перехід від макроеконо-
мічного регулювання до промислової й технологічно 
конкурентної політики, основними пріоритетами 
якої є розвиток саме кластерних формувань. Були 
утворені кластери лісового господарства, кольорової 
металургії, енергетики, телекомунікацій, екології, 
охорони здоров’я, транспорту, хімії, будівництва, 
продовольства та машинобудування [5, с. 142–143].

На території Німеччини землі, згідно з федераль-
ним устроєм, мають велику самостійність і здій-
снюють свої програми розвитку за рахунок влас-
них фінансових ресурсів. На сьогодні тут працюють 
три автомобільні кластери – у Мюнхені, Гамбурзі, 
Дрездені, що отримали почесну назву «Силіконова 
долина ХХІ століття» і входять до семи кластерів 
високих технології [2, с. 65].

В Австрії є кластери харчової, деревообробної, 
хімічної, автомобільної, промисловості, охорони 
здоров’я, крім того, успішно функціонують транскор-
донні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, 
Угорщиною, активізувались зв’язки з Францією та 
Великобританією. Розроблена політика стимулю-
вання розвитку зв’язків між дослідними інститутами 
та промисловим сектором [5, с. 137–139].

Динамічно розвиваються кластери і в США, 
зокрема, у таких штатах, як Аризона, Каліфорнія, 

Коннектікут, Флорида, Міннесота, Північна Каро-
ліна, Огайо, Орегон, Вашингтон. Процес їх фор-
мування тут визначено як напрям пріоритетного 
розвитку, прийнято відповідні програмні страте-
гії розвитку територій. До найбільш відомих та 
успішних кластерних утворень США відносяться 
такі, як «Силіконова долина» – кластер у сфері 
комп’ютерних технологій; американське автовироб-
ництво у Детройті; центр нанотехнологій, біотехно-
логій, відновлювальних джерел енергії та цифрового 
друку у Нью-Мексико [2, с. 71].

Центральна організація із забезпечення стимулю-
вання стійкого розвитку промислових кластерів була 
створена в Японії на острові Хокайдо у першій поло-
вині 90-х років ХХ ст. Ефективність проекту з реалі-
зації кластерних рішень показує необхідність зміни 
підходів до управління розвитком існуючих терито-
ріальних моделей (громад, районів, регіонів).

Беручи до уваги як теоретичний, так і практич-
ний досвід кластеризації, в літературі виділяють 
наступні критерії, які визначають успіх саме даної 
теорії:

1) менеджер кластера повинен володіти широкою 
мережею контактів та мати мультипрофільну компе-
тенцію, підтримувати тенденцію до вищої професіо-
налізації кластерних організацій та їх менеджерів;

2) необхідна широка поінформованість суспіль-
ства про потреби потужних кластерних об’єднань, 
що розбудовуються;

3) найважливішим для кластеризації економіки 
є створення спільних міжнародних мереж [7, с. 50].

Таким чином, на сьогодні актуальним є ство-
рення кластерів для зростання економіки територій, 
стимулювання їхнього технічного прогресу та підви-

 Таблиця 1
Етапи становлення кластера 

Передумови Етапи Результат Особливості розвитку

І. Оцінка потенціалу

1. Вимоги до кластера в 
контексті стратегії розвитку 

регіону

Аналіз можливостей та 
загроз сильних і слабких 
сторін економічної галузі 

регіону

Оцінювання економічної 
системи регіону та стратегіч-
них напрямків її розвитку

Вияв особливостей та пере-
думов формування кластерів 

на конкретній території

2. Максимальне задоволення 
попиту на товари і послуги

Прогнозування обсягів 
виробництва

Використання всіх можли-
востей виробництва

3. Реалізація стратегічного 
напрямку розвитку: вдо-
сконалення організації та 

управління АТП

Обгрунтування потреби ство-
рення кластерів

Потреба оцінювання фор-
мування меж потенційних 

кластерів

ІІ. Зародження і впровадження кластерів
4. Оцінювання потенціалу 

економічної системи
Розроблення моделі еконо-

мічного кластера Створення проекту кластера

Зародження окремих еле-
ментів кластера5. Вимоги до створення 

кластера

Визначення факторів, що 
визначають територіальне 
розміщення та ефективну 

структуру кластера

Місце локалізації кластера

6. Стимулювання зростання 
обсягів економічних і додат-
кових послуг, покращення 

їх якості, раціональне вико-
ристання рухомого складу

Оцінювання необхідності 
координації та обмін інфор-

мацією АТП

Відповідність структури 
кластера

Становлення простих та 
створення нових системних 

утворень

ІІІ. Функціонування кластера

7. Проект кластера
Реалізація кластерних іні-
ціатив у контексті сталого 

розвитку регіону
Ефект роботи кластера

Вдосконалення підсистем та 
укладання механізму роботи 

кластера8. Розміщення кластерів на 
території регіону

Функціонування кластера 
як системи

Розроблення організаційних, 
управлінських та економіч-

них функцій

ІV. Розвиток кластера
9. Функціонування та розви-

ток кластера
Оцінювання соціально-еко-

номічного ефекту Синергетичний ефект Трансформація структури

Розроблено на основі: [2, с. 43]
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щення конкурентоспроможності регіонів. Кластер – 
це унікальна фінансово-економічна і організаційна 
форма взаємодії ресурсів, їх спільної діяльності, про-
гресивна форма організації капіталів і управління.

Розвиток економічних кластерів залежить від 
структури та співвідношення складових компонентів, 
рівня розподілу та ефективності використання наяв-
них виробничих та трудових ресурсів, перерозподілу 
економічних потоків, внутрішніх взаємозв’язків 
між підприємствами. Крім того, економічний клас-
тер – це економічна система відкритого типу, і для 
його безперебійного функціонування та сталого роз-
витку у національній економіці необхідна наявність 
мережі зовнішніх зв’язків. Складні зовнішні зв’язки 
виникають між економічним кластером та підпри-
ємствами інших галузей у межах одного регіону. 
Наявність зв’язків кожного кластера з іншими під-
приємствами у межах свого і найближчих регіонів 
стримують його розвиток поза своїм регіоном та 
вихід на світовий ринок.

Серед важливих завдань, без вирішення яких 
неможливий сталий розвиток економічних класте-
рів, особливе значення мають структура та критерії 
їх розвитку, що відображають закономірності дина-
міки змін основних соціально-економічних показ-
ників. Основні етапи розвитку кластерів, у процесі 
якого відбувається формування структури кластера, 
відображені у таблиці 1.

На сьогодні питання розвитку регіонів України є 
дискусійним та має нагальний характер вирішення. 
На наш погляд, саме концепція кластеризації здатна 
вирішити внутрішньоекономічні проблеми та спри-
яти розвиненню та збільшенню конкуренції України 
у міжнародному середовищі.

Аналізуючи дані Світового економічного форуму 
(World Economic Forum), в результатах якого відобра-
жено індекс конкурентоспроможності кожної країни 
(The Global Competitiveness Index), Україна з кож-
ним роком погіршує свій результат. Так, за даними 
2013 р., Україна посідає 84-е місце з 148 країн світу 
та має майже найгірші показники за кожним пунк-
том розвитку (для виведення даного індексу за базу 
береться 19 питань державного розвитку). У 2012 р. 
Україна посідала 73-е місце, у 2011 р. – 72-е. Найкра-
щого результату Україна досягла у 2005 р., посівши 
64-е місце. За рівнем розвитку інновацій Україна 
займає 95-е місце, що свідчить про застарілі методи 
виробництва та відсутність наукового підходу до роз-
витку країни. Таким чином, можна зробити висно-
вки, що проведена державна економічна політика не 
дала змоги розкрити потенціал країни та збільшити 
її конкурентоспроможність на світовому ринку. 
Також дуже важливим аспектом при аналізі даних 
Світового економічного форуму є те, що показники, 
які використовуються, мають якісну, а не кількісну 
оцінку. Тому на сьогодні важливим завданням для 
держави є створення ефективного механізму розви-
тку країни як в цілому, так і окремого її регіону, 
адже кожен регіон має свою специфіку та особли-
вості, як природні, так і соціально-економічні [9].

Саме кластерний підхід при розробці державної 
економічної політики щодо розвитку регіонів здат-
ний змінити ситуацію, адже це спонукає не тільки 
розвиток виробництва та розширення ринків, а й 
збільшить зусилля на розвиток інноваційних факто-
рів економіки.

Зазначені висновки підтверджуються також й 
аналізом організаційно-управлінських аспектів кон-
цепції кластеризації, які зображені на рис. 1. Таким 
чином, введення інноваційного підходу стає додат-

ковим чинником забезпечення сталого регіонального 
розвитку та активізує внутрішній потенціал регіону.

 

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

Організаційно-управлінські аспекти 
кластеризації 

 
- впровадження нових моделей 

управління економікою; 
- співробітництво з владними 

структурами 
- посилення взаємодії інноваційної 

теорії з характером ринкових 
відносин 

Започаткування і розвиток вертикальних відносин між 
різнорідними фірмами і їх симбіозною взаємозалежністю, 

заснованою на синергізмі (взаємному посиленні дії) 

Створення та нарощування конкурентних можливостей 
кластерних утворень 

Формування найефективніших ланцюгів додаткової вартості, що 
охоплюють глобальний ринок 

Рис. 1. Організаційно-управлінські аспекти 
концепції кластеризації [2, с. 57]

 
Висновки. За умов, що відбуваються у світовому 

суспільстві, потрібен активний розвиток регіональної 
політики, яка має базуватися на геоекономічних та 
системних перевагах, що дають можливість на базі 
кластерів освоювати нові технології на регіональному 
рівні. В умовах нинішньої кризи основним напрямом 
економічної політики держави має бути інноваційна 
концепція, яка здатна створити нове технологічне 
ядро формування кластерної моделі виробництва, 
державно-приватного партнерства, реалізації при-
орітетних проектів розвитку. Україна має потужний 
потенціал для кластеризації і забезпечення сталого 
функціонування в системі взаємопов’язаних клас-
терами галузей. Високоефективні кластери справ-
лятимуть позитивний вплив на машинобудування, 
приладобудування, хімічну та легку промисловість, 
на розробку біо- та нанотехнологій, на створення 
нових матеріалів, інформаційних технологій, розви-
ток АПК та харчової індустрії та інші важливі сфери 
економіки.

Світовий досвід показує, що формування класте-
рів – це затратний процес, в якому приблизно поло-
вину обсягів фінансування бере на себе держава (за 
рахунок національного та регіонального бюджетів). 
Кластери широко використовують нові механізми 
фінансування, формування кредитних спілок, аут-
сорсинг, субконтрактинг, факторинг, венчурні фонди 
тощо.

Таким чином, щоб кластеризація повністю про-
явила себе як новий спосіб роботи, потрібен час. Це 
досить складний процес, і, на наш погляд, в ньому 
повинна активно брати участь держава шляхом про-
ведення економічної політики, спрямованої на інно-
ваційний підхід розвитку регіонів. Кластеризація 
економіки – це динамічний процес, в якому зупинки 
і зволікання можуть призвести до відставання. Для 
кластеризації в Україні доцільно розробити страте-
гію розвитку кластерів на рівні держави, закріплену 
в економічній політиці.
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