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кадрової політики (кадрове забезпечення інновацій-
ного розвитку за рахунок розвитку людських ресурсів) 
адаптується до кожного з рівнів багаторівневої кадро-
вої політики. У свою чергу мета державної кадрової 
політики каскадується на регіональний рівень, а з 
нього – на виробничий (рис. 1).

Таким чином, складові компоненти державної, 
регіональної та корпоративної кадрової політики 
(рис. 1) охоплюють усі основні напрями управління 
людськими ресурсами (персоналу) та, безумовно, є 
взаємозалежними.

Так, наприклад, проголошені пріоритети та 
завдання державної політики зайнятості є основою 
для розробки регіональної політики зайнятості, а 
інструменти та характеристики політик добору, 
оцінки, стимулювання персоналу на окремому під-
приємстві перебувають залежно від обраного типу 
політики зайнятості на зовнішньому ринку праці. 
Неузгодженість відповідних політик на різних рівнях 
може призвести до різних за масштабами наслідків 
(від незаповнення наявних на підприємстві вакансій 
до розбалансованості національного ринку праці).

Висновки з проведеного дослідження. Обґрунту-
вання архітектоніки багаторівневої кадрової полі-
тики має велике значення для забезпечення ціліс-
ності та узгодженості системи управління людськими 
ресурсами, що охоплює державний, регіональний та 

корпоративний рівні. Подальше практичне вико-
ристання викладених у статті науково-методичних 
основ формування багаторівневої кадрової політики 
сприятиме підвищенню ефективності соціально-еко-
номічного управління в цілому та відповідної кадро-
вої політики зокрема.
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Постановка проблеми. Дослідження людського 
розвитку, імплементація його принципів у всі сфери 
суспільного буття постійно перебуває в центрі уваги 
як науковців, так і практиків – органів публічної 

влади, громадськості. На сучасному етапі вивчення 
людського розвитку ведеться активний пошук інстру-
ментів по його активізації в Україні, тому не дивно, 
що кластерні стратегії викликають зацікавленість як 
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такі, що, виходячи із закордонного досвіту, виявили 
свою ефективність у багатьох випадках. Вивчення 
питання щодо можливості залучення ринкових 
інструментів до реалізації соціальних цілей є осо-
бливо актуальним напрямом наукових досліджень за 
сьогоднішніх українських реалій, коли держава має 
виконувати свої соціальні зобов’язання в умовах ско-
рочення бюджетної бази їх фінансування. З іншого 
боку, Україна стоїть на порозі таких кардинальних 
змін, як децентралізація влади і бюджетна децентра-
цізація, що мають призвести до перерозподілу повно-
важень між рівнями територіального управління, 
між державним управлінням і місцевим самовря-
дуванням, і відповідно до зміни сталих підходів до 
управління соціальною сферою та її фінансування. 
У цьому контексті кластерні утворення як такі, що 
здатні використовувати і створювати нові агломера-
ційні ефекти, суспільні і квазісуспільні блага мають 
буди ретельно досліджені на предмет можливості 
залучення принципів їх побудови до реалізації цілей 
людського розвитку.

Наукова розробка тематики дослідження. Дослі-
дження та адаптація закордонного досвіду щодо 
залучення кластерних підходів для підвищення 
ефективності роботи у різних сферах економічної 
діяльності вже досить давно перебуває в сфері уваги 
як українських науковців [1-5], так і авторів на пост 
радянському просторі [6; 7]. Концепція людського 
розвитку, її цілі і завдання, індикатори реалізації, 
укорінення на українському ґрунті, обрахування від-
повідних індикаторів є сферою наукових інтересів 
науковців Інституту демографії та соціальних дослі-
джень ім. М.В. Птухи НАН України [8; 9]. 

Актуальність теми дослідження. Робота по сві-
домому залученню принципів побудови кластерних 
структур для реалізацій цілей людського розвитку, 
соціальної політики на сьогодні не набула поши-
рення. Відсутнє ґрунтовне теоретико-методологічне 
опрацювання цих аспектів кластерної політики, як і 
цілеспрямована кластерна політика загалом в Укра-
їні, тому вивчення цього питання є доцільними і 
актуальними.

Постановка завдання. Гіпотезою цього дослі-
дження є припущення щодо того, що підходи, які вия-
вили свою ефективність при формуванні виробничих 
кластерів, можна і доцільно застосувати до вирішення 
проблем у соціальній сфері і зокрема людського роз-
витку в регіонах України. Для реалізації цієї мети 
визначимо економічну сутність поняття «кластер», 
ґенезу його формування та розвитку. Пов’язаним 
з цим аспектом є визначення поняття «соціальний 
кластер» і дослідження питання щодо соціально-еко-
номічного підґрунтя використання цього терміну.

Виклад основного матеріалу. Використання 
поняття «кластер» в економіці набуло широкої 
практики з кінця 80-х років ХХ століття. Одним із 
перших поняття схоже з кластером – «блок розви-
тку» – використав шведський вчений Е. Дахмен [10] 
(автор пов’язував успіх у конкурентній боротьбі із 
здатністю одного із секторів національної економіки 
реалізовувати так звану «вертикаль дії», тобто роз-
виваючись, забезпечувати прогрес і розвиток інших 
секторів). Одна із перших монографій, присвячених 
кластерам, була опублікована відомим іспанським 

вченим Х.Р. Ласуеном у 1970 році у Мадріді [11]. 
Французькі дослідники І. Толенадо і Д. Сольє вико-
ристовували поняття «філь’єри»1 для позначення 
груп технологічних секторів.

У той же час в англомовній літературі як фунда-
тор кластерної тематики розглядається Майкл Пор-
тер, який у роботі 1990 року «Конкурентні переваги 
держав» (The Competitive Advantage of Nations) [12] 
(яка на пострадянському просторі була видана під 
назвою «Міжнародна конкуренція. Конкурентні 
переваги держав» [13]) при дослідженні змісту кон-
курентоздатності фірм, а в подальшому місцевої, та 
національної конкурентоздатності, розгорнуто дослі-
див тісно пов’язаний з нею феномен кластерів. Вче-
ний обґрунтував історичні та інтелектуальні засади 
теорії кластерів.

Згідно з М. Портером, «кластери мають різну 
форму в залежності від своєї глибини і складності, 
але більшість включає в себе: компанії «готового 
продукту» або сервісу; постачальників спеціалізо-
ваних факторів виробництва, комплектуючих виро-
бів, механізмів, сервісних послуг; фінансові інсти-
тути; фірми в супутніх галузях. У кластери часто 
входять також фірми, що працюють в низових галу-
зях (з каналами збуту або споживачами); виробники 
побічних продуктів; спеціалізовані провайдери інф-
раструктури; урядові та інші організації, що забез-
печують спеціальне навчання, освіту, надходження 
інформації, проведення досліджень і надають тех-
нічну підтримку (такі як університети, струк-
тури по підвищенню кваліфікації у вільний час); а 
також агентства, що встановлюють стандарти. Уря-
дові структури, що чинять істотний вплив на клас-
тер, можуть розглядатися як його частина. І, наре-
шті, багато кластерів включають підприємницькі 
об’єднання та інші спільні структури приватного 
сектора, організації зі співробітництва, що підтриму-
ють членів кластера» [13, с. 258]».

Тобто можна зробити висновок, що серцевиною 
кластера є певний кінцевий продукт, випуск якого 
реалізується спільними зусиллями членів кластер-
ного угрупування.

Портер дотримується думки, що доцільно розгля-
дати економіку через призму кластерів, а не через 
більш традиційне групування компаній, галузей чи 
секторів, оскільки кластери краще узгоджуються з 
самим характером конкуренції і джерелами досяг-
нення конкурентних переваг [13, с. 265]. Він розріз-
няє кластери за орієнтацією їх діяльності [13, с. 292]: 
1) на «зовнішньо орієнтовані кластери», тобто такі, 
що орієнтуються на зовнішнього споживача; 2) клас-
тери, що обслуговують свій локальний ринок: клас-
тери, що не конкурують з фірмами, які знаходяться 
в інших регіонах (наприклад, ресторани, індустрія 
розваг, логістичні послуги).

В якості однієї з умов ефективного функціо-
нування кластера М. Портер виділяє якість його 
соціальної структури [13, с. 289-290]. Розвиваючи 
цю ідею автор пов’язує теорію кластерів та теорію 
мережі взаємовідносини (кооперацію особистостей) і 
конкуренцію. У такій інтерпретації кластер можна 
розглядати як «форму мережі, що спостерігається 
в межах географічного регіону, в якій близьке роз-
ташування фірм і організацій забезпечує наявність 
певних форм спільності і підвищує частоту і рівень 
взаємодії» [13, с. 290-291]. Теорія кластерів, на 
думку М. Портера, виявляє, кому необхідно бути в 
мережі, для яких взаємин і чому. Кластери пропо-
нують новий шлях дослідження механізмів, за допо-
могою яких мережі, суспільний капітал і громадська 

1 За сучасного погляду, філь'єри несуть в собі вузьке – техноло-
гічне, визначення кластера, ґрунтуючись тільки на цьому критерії 
їх утворення – необхідності створення відповідних технологічних 
ланцюжків між галузями і секторами економіки для реалізації їх 
потенційних переваг.
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активність впливають на конкурентну боротьбу і 
ринок. Теорія кластерів допомагає виявити найбільш 
доцільні форми мереж [13, с. 290-291].

Аналізуючи широкий масив досліджень у цій 
сфері, варто засвідчити, що до сьогодні, як і будь-яке 
інше складне поняття, дефініція «кластер» не має 
однозначного визначення. Різні автори [13, c. 495; 
14, с.5; 15; 16, с. 182; 17, с. 12; 18, с. 165] розгляда-
ють промисловий кластер як групу взаємопов’язаних 
компаній, просторову форму організацію виробни-
цтва, мережеву структуру, агломерацію.

Розробивши спочатку теорію кластера як форму 
реалізації конкурентних переваг групувань окремих 
фірм, у подальшому М. Портер розвинув цю ідею 
для цілей створення національних конкурентних 
переваг. Загалом, методичний підхід М. Портера, за 
якого фірми поєднуються в певний кластер на основі 
конкурентних переваг розвитку і розміщення, має 
дуже важливе значення, оскільки наповнює ринко-
вим змістом як радянську концепцію TBK, так і тео-
рії конкурентоспроможності європейських та амери-
канських учених.

Дійсно, для пострадянського простору концеп-
ція ТВК – територіально-виробничих комплексів – 
є більш укоріненою, розробленою, традиційною. 
Коротко зупинимося на порівняні цих двох підходів. 
Автори роботи виділяють чотири принципових від-
мінності між ними [19]:

1. Походження. ТВК є плодом розробок радян-
ських вчених і має місце певна штучність цих 
утворень. Кластер є продуктом дії ринкових сил. 
Відповідно ТВК властиві плановій економіці, а клас-
тери – ринковій.

2. Місцезнаходження. ТВК – для районів нового 
освоєння. Кластери – для старозасвоєних районів.

3. Спрямованість. ТВК – техніко-економічне 
утворення, мета його створення – отримання про-
дукту для наступних стадій технологічного переділу 
(переробки). Кластер – утворення соціально-еконо-
мічне орієнтоване на кінцевого споживача, людський 
фактор відіграє особливу роль для забезпечення 
ефективності його функціонування.

4. Склад і структура. ТВК складають переважно 
галузі важкої промисловості, які управляються з єди-
ного центру. Кластер є множиною рівноправних серед-
ніх і малих високотехнологічних компаній, що добро-
вільно об’єдналися для досягнення спільних цілей.

На нашу думку, таке порівнювання є дещо утри-
руваним, проте безперечно має раціональне зерно за 
певних зауважень. Дійсно, ТПК є техніко-економіч-
ним утворенням, проте при його розробці і розбудові 
завжди бралися до уваги певні соціальні аспекти – 
поєднання з існуючою селітебною структурою, забез-
печення трудовими ресурсами, облаштування інфра-
структурними об’єктами (які дуже часто будувалися 
за рахунок відповідних провідних промислових під-
приємств і вони ж були їх балансоутримувачами), 
намагання балансування гендерної структури зайня-
тих. ТВК є породженням планової і одночасно соціа-
лістичної економіки і саме це є первинним, оскільки 
плановий аспект властивий і ринковій економіці. 
Щодо аспекту місцезнаходження, то думка авторів 
роботи [19, с. 6] є більш адекватною реальності постра-
дянського простору, оскільки кластерні утворення тут 
почали розвиватися на вже освоєних територіях.

У той же час потрібно погодитися з загальним 
висновком авторів [19, с. 77], що за сучасних реалій 
традиційний ТВК-підхід і, поки що новітній для нас, 
кластерний підхід стосовно проблем регіонального 
розвитку не є ані конкурентами, ані антиподами.

Щодо доробку українських вчених у цій сфері, 
то у роботі [20, с. 265] В.І Сергієнко також аналі-
зує зв’язок між дослідженнями українських радян-
ських науковців і кластерною теорією, зауважуючи 
по існування паралелей між сучасними досліджен-
нями іноземних вчених і науковими розробками, які 
здійснювалися в Україні за часи СРСР2. На думку 
авторів роботи [21], «призначення і роль країн, регі-
онів і навіть окремих підприємств у функціональній 
структурі того або іншого господарського механізму 
(на макро-, мезо- і мікрорівнях) можна визначити за 
допомогою методу енерговиробничих циклів (ЕВЦ), 
запропонованого російським економіко-географом 
М.М. Колосовським в 30-ті роки минулого століття 
(у певному відношенні сучасні “кластери” відомого 
американського економіста М. Портера їх повто-
рюють). За М.М. Колосовським, ЕВЦ – це типова, 
стійко існуюча сукупність виробничих процесів, які 
є взаємообумовленими та такими, що виникають 
навколо основного процесу для даного виду енергії і 
сировини». Зауважимо, що з наведеної цитати добре 
видно, що для радянських вчених пріоритетом висту-
пало створення системи завершеного технологічного, 
тобто енерговиробничого циклу, індустрії як такої, 
що є самоцінною сама по собі, при цьому питання 
конкурентоспроможності отриманої продукції є вто-
ринними, а на першому плані – освоєння ресурсної 
бази, отримання необхідної продукції, створення 
галузі і відповідних робочих місць.

У той же час для цілей нашого дослідження визна-
чення факту існування зв’язку між концепціями 
ТВК і кластерами є цікавим в аспекті наступності 
і компліментарності, здатності цих теорій збагатити 
зміст одне одного. А також можливості користува-
тися доробком як вітчизняних, так закордонних 
науковців для реалізації цілей людського розвитку, 
розуміючи межі застосовування обох теоретико-мето-
дологічних підходів.

За своїм змістом первинним є поняття промис-
лового кластера. Але виходячи з поставленої мети 
дослідження цікавими і методично цінними є сучасні 
дослідження в сфері сервісних кластерів. Зупини-
мося на змісті цього явища більш докладно. Укра-
їнські науковці, досліджуючи сервісні кластери, в 
основному зосереджені на специфіці туристичних, 
транспортних кластерів [1-5 та ін.].

На пострадянському просторі серед досліджень 
кластерів сервісної спеціалізації вирізняються роботи 
О.І. Носкова-Дукельського [6; 22], який під сервісним 
кластером розуміє систему взаємозалежних підпри-
ємств, що розташовані на певній території, продуктом 
яких є послуги різного характеру. При цьому відпо-
відні утворення демонструють тенденцію до посилення 
свого значення в економіці регіону або фактично віді-
грають в ній важливу роль. Також автор використо-
вує поняття «місцевий кластер» [22] розуміючим таке 
зосередження багатьох підприємств пов’язаних між 
собою сфер діяльності, які в межах однієї економічної 
системи створюють продукт, призначений виключно 
для того ринку, де вони розташовані (автор заува-
жує, що якщо такі кластери будуть виявлені, то вони 
будуть мати сервісну спрямованість). 

Діяльність, за для продукування якої, ми досліджу-
ємо питання формування кластерної політики, – це, 
у широкому розумінні, забезпечення місцево локалі-
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зованими суспільними благами (більш докладно автор 
досліджує це питання в роботі [23]). Тобто йдеться 
про послуги, які надаються інфраструктурою населе-
них пунктів: системи водо-, електро-, тепло- та газо-
постачання, громадського пасажирського транспорту, 
дорожньої мережі, очисних споруд і систем, проти-
пожежної служби, охорони правопорядку, освіти, 
охорони здоров’я, надання соціальних послуг. Проте 
доцільно звузити цю проблему до освіти3 (дошкільної 
і шкільної), охорони здоров’я та соціальних послуг. 
Саме це, ті види діяльності комерціалізація яких, 
досить суперечливе явище, а первинний, локальний 
рівень їх забезпечення (і самий масовий при цьому) 
найбільш вразливий з погляду дотримання принципів 
соціальної справедливості, гуманізму, доступності. 
Але розуміння еволюції процесів в сфері соціаль-
ного забезпечення і соціальних послуг на постра-
дянських теренах веде до усвідомлення необхідності 
ведення ринкових елементів конкуренції в механізм 
їх надання. З погляду кластерної теорії, за для під-
тримки і активізації такого роду діяльності доречно 
більш детально вивчити досвід організації і підтримки 
саме сервісних і місцевих кластерів. Оскільки можна 
припустити, що саме на перетині їх зон «відповідаль-
ності» знаходиться так званий місцево локалізований 
соціальний кластер. 

Під місцево локалізованим соціальним класте-
ром ми розуміємо систему взаємозалежних установ, 
інституцій, підприємств, що розташовані на певній 
території, продуктом яких є послуги освітнього, 
освітньо-соціального, медичного, медично-соціаль-
ного і соціального (у тому числі з профорієнтації та 
працевлаштування) характеру, споживачами яких 
виступають переважно місцеві мешканці. 

Загалом, про кластерну політику і стратегію йде 
мова, коли передбачається синтез кластерної струк-
тури. На нашу думку, до синтезу місцево локалі-
зованого соціального кластеру можна застосувати 
загальні принципи реалізації кластерних ініціатив, 
а також етапність розвитку кластеру, яка, на думку 
авторів, роботи [24] має складатися з п’яти основних 
фаз: 1) ініціювання; 2) діагностики; 3) стратегії; 4) 
формалізації; 5) оцінки і моніторингу.

Висновки. Проведене дослідження підтвердило 
теоретичну можливість застосування принципів 
кластерної політики у сфері людського розвитку 
через синтез місцево локалізованого соціального 
кластера, який несе в собі «генетичні риси» сервіс-
ного і місцевого кластера. Тому напрямок подальших 
досліджень – це розробка теоретико-методологічних 
засад місцево локалізованого соціального кластера: 
його будови, можливого складу учасників, специ-
фіки формування і реалізації відповідної кластерної 
ініціативи на місцях тощо.
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