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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ТА ЙОГО МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ В МЕЖАХ РЕГІОНУ

Вступ: В умовах посилення конкуренції на національних ринках товарів праці та капіталу, еко-
номічним пріоритетом для регіонів України стає підвищення конкурентоспроможності регіональних
господарств. Зростає актуальність розвитку теоретичних концепцій, що дозволяють обґрунтувати та
реалізувати ефективні форми територіальної організації економіки та конкурентні стратегії соціально-
економічного розвитку регіонів. Мета: Визначення переваг кластерної організації виробничої взаємодії
та аналіз варіативності сучасної кластерної політики в межах регіону. Методи: логічного і порівняль-
ного аналізу, метод групування. Результати: Визначено переваги кластерної організації виробничої
взаємодії та проаналізовано варіативності сучасної кластерної політики в межах регіону. Висновки.
Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що регіональна кластерна політика – це не
нова форма діяльності у сфері економіки, а новий спосіб організації мікроекономічної політики в регіо-
ні по відношенню до нових об'єктів економічної інфраструктури – просторових і позапросторових клас-
терів. При цьому, якщо йдеться про раціональну кластерну політику треба враховувати, що процес її
формування в регіоні – це складне завдання, розробка і реалізація якого має носити науковий харак-
тер. Її успіх залежить від багатьох факторів і умов, і центральне місце тут належить науковим принци-
пам відбору варіантів кластерної політики, обґрунтуванням її перспектив та доцільності створення
різних кластерних виробничих об'єднань.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

В ПРЕДЕЛАХ РЕГИОНА

Введение: В условиях усиления конкуренции на национальных рынках товаров, труда и капи-
тала, экономическим приоритетом для регионов Украины становится повышение конкурентоспособ-
ности региональных хозяйств. Возрастает актуальность развития теоретических концепций, которые
позволяют обосновать и реализовать эффективные формы территориальной организации экономики
и конкурентные стратегии социально-экономического развития регионов. Цель: Определение пре-
имуществ кластерной организации производственного взаимодействия и анализ вариативности сов-
ременной кластерной политики в пределах региона. Методы: логического и сравнительного анализа,
метод группирования. Результаты: Определены преимущества кластерной организации производст-
венного взаимодействия и проанализирована вариативность современной кластерной политики в
пределах региона. Выводы. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что региональ-
ная кластерная политика – это не новая форма деятельности в сфере экономики, а новый способ
организации микроэкономической политики в регионе по отношению к новым объектам экономичес-
кой инфраструктуры – пространственных и внепространственных кластеров. При этом, если речь
идет о рациональной кластерной политике надо учитывать, что процесс ее формирования в регионе –
это сложная задача, разработка и реализация которой должны носить научный характер. Ее успех
зависит от многих факторов и условий, и центральное место здесь принадлежит научным принципам
отбора вариантов кластерной политики, обоснованию ее перспектив и целесообразности создания
разных кластерных производственных объединений.
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CLUSTER APPROACH TO ORGANIZATION OF INDUSTRIAL COOPERATION
AND POSSIBLE OPTIONS WITHIN THE REGION

Introduction: In conditions of increasing competition in national markets for goods, labour and capital,
the economic priority for Ukrainian regions is the increase of competitiveness of regional economies. The impor-
tance of theoretical concepts which allow for justifying and implementation of effective forms of territorial organi-
zation of economy and competitive strategies of socio-economic development of the regions is also growing.
Aims and objectives: Determining the advantages of cluster organization of production interaction and analy-
sis of variability of modern cluster policy within the region. Methods: Logical and comparative analyses, method
of grouping. Results: Benefits of cluster organization of production interaction have been determined and
analysis of variability of modern cluster policy within the region has been carried out. Conclusions. Basing on
the analysis, we can conclude that the regional cluster policy is not a new form of activity in the sphere of econ-
omy, but a new way of organization of the microeconomic policies in the region concerning the new objects of
economic infrastructure – spatial clusters. Considering rational cluster policy we should take into account that
the process of its formation in the region is a difficult task whose development and implementation requires a
scientific approach. Its success depends on many factors and conditions, and the central place here belongs to
scientific principles of selection of variants of cluster policy, substantiating its prospects and feasibility of estab-
lishing different clusters of industrial associations.

Key words: cluster, policy options, interaction, cluster approach.

Постановка проблеми. В умовах посилення конкуренції на національних
ринках товарів праці та капіталу економічним пріоритетом для регіонів України
стає підвищення конкурентоспроможності регіональних господарств. Зростає ак-
туальність розвитку теоретичних концепцій, що дозволяють обґрунтувати та реа-
лізувати ефективні форми територіальної організації економіки та конкурентні
стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Кластерна концепція являє
собою відносно новий підхід до територіальної організації економічної системи,
яка фокусує увагу на зв'язках між підприємствами та наявності кластерів взаємо-
пов'язаних галузей. Ефективність кластероутворення в різних галузях економіки
досягається за рахунок використання географічної локалізації взаємопов'язаних
підприємств та об'єднання зусиль бізнесу, уряду і науки. Як показала практика,
кластерна форма територіальної організації економіки дозволяє збільшити проду-
ктивність праці і ефективність виробництва, зменшити трансакційні витрати, сти-
мулювати інновації.

Світовий досвід останніх десятиліть надав багато прикладів утворення та
розвитку кластерів у різних сегментах регіональної економіки.

У XXI столітті кластерні принципи організації виробничої взаємодії стали
використовуватись в Україні при розробці регіональних стратегій розвитку. Вра-
ховуючи необхідність підвищення стійкості українських регіонів на національних і
міжнародних ринках, максимального використання конкурентних переваг терито-
рій, актуальним стає вивчення і уточнення наукових уявлень про застосування
кластерного підходу як основи економічного розвитку національної економіки та
економіки регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кластери як категорію, їхню
роль та сутність, активно вивчають сучасні вчені. Американський фахівець у галу-
зі кластерів М. Портер визначив кластер як зосередження в географічному регіоні
взаємопов'язаних підприємств та інституцій у межах окремої галузі промисловос-
ті. М. Портер доповнив визначення тим, що кластери охоплюють значну кількість
різного роду підприємницьких структур, важливих для конкурентної боротьби, а
саме: постачальників спеціального оснащення, нових технологій, послуг, інфра-
структури, сировини, додаткових продуктів та ін. Крім того, багато кластерів вклю-
чають органи влади та інші установи – такі, як університети, центри стандартиза-
ції, торговельні асоціації, які забезпечують утворення, спеціалізоване перена-
вчання, інформацію, дослідження та технічну підтримку [5].



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (IІ) / 2013 91

Використанню кластеру як новітньої форми оптимізації управління госпо-
дарством присвячено ряд публікацій (О. Ареф'єва, Н. Герасимчук, І. Заблодська,
А. Бутенко, Є. Лазарєва, В. Федоренко, А. Гойко, В. Джабейло, В. Чевганова,
І. Брижань та ін.), які заклали фундамент для розвитку кластерної політики на су-
часному етапі економічного розвитку національної економіки. Науковці поділяють
кластери за низкою груп: міжнародні, національні, регіональні, міжгалузеві, галу-
зеві тощо. Будь-яка характеристика кластерів в рамках даного підходу може слу-
жити підставою для типології кластерів, яка, у свою чергу, є основою для дослі-
джень переваг та недоліків конкретної форми взаємодії економічних суб’єктів в
рамках загальної кластерної політики [7, с. 37]. Разом з тим, фактично недослі-
дженою в науковій літературі залишається проблема визначення варіантів регіо-
нальної кластерної політики. Тому метою статті є визначення переваг кластерної
організації виробничої взаємодії та аналіз варіативності сучасної кластерної полі-
тики в межах регіону.

Виклад основного матеріалу. Процес економічної інтеграції взаємопов'я-
заних підприємств на певній території відомий з часів ремісничого виробництва. З
останньої чверті XX століття він отримав новий імпульс у вигляді розвитку клас-
терів як важливого чинника економічного зростання регіонів.

Існує кілька підходів до розуміння кластера. Ми виходимо з того, що клас-
тер – це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних компа-
ній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних
галузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад, універси-
тетів, агентств із стандартизації, торговельних об'єднань) у певних сферах, що
конкурують, але разом з тим ведуть спільну роботу [4, с. 275].

У всьому світі економісти все частіше визнають той факт, що регіони, на те-
риторії яких з'являються кластери, стають лідерами економічного зростання. Такі
регіони-лідери визначають не лише регіональну конкурентоспроможність, але і
конкурентоспроможність національної економіки. Зростаюча кількість досліджень
у цій галузі свідчить, що географічна близькість відповідних економічних сфер
діяльності сприяє більш високому рівню використання капіталу та інновацій. Кла-
стери, розташовані в безпосередній близькості від кінцевих споживачів, постача-
льників, дослідницьких лабораторій, навчальних закладів, формують важливі
чинники розвитку регіональної економіки. Виділимо основні переваги економічної
системи, що організована за схемою кластера. Насамперед, зазначимо, що клас-
терний підхід надає органам влади інструментарій ефективної взаємодії з бізне-
сом. Участь представників адміністрації у роботі координаційної ради кластера
надає можливість органам влади безпосередньо впливати на ухвалення органі-
заційних та економічних рішень у кластері, виступаючи при цьому рівноправним
партнером.

Кластер дозволяє виявити проблемні та сильні сторони відповідного секто-
ра економіки. Координаційна рада (представництво) кластера має достовірну ін-
формацію про діяльність підприємств, про ринки збуту і трудові ресурси, що за-
безпечує якісне стратегічне планування як на рівні органів влади, так і на рівні
підприємств.

Формування кластера веде до підвищення ефективності діяльності малих
підприємств. Це, у свою чергу, збільшує базу оподаткування і, відповідно, подат-
кові надходження до бюджету регіону. Тиражування, перенесення знань, успіш-
них методик і алгоритмів на інші підприємства, що входять до кластеру, дозволяє
значно підвищити їхню загальну економічну стійкість. Для малих і середніх під-
приємств кластер суттєво знижує бар'єри виходу на ринки збуту продукції і поста-
чання сировини та матеріалів, робочої сили. Імідж кластера переноситься зовні-
шніми стосовно кластера партнерами і на окремі підприємства. Використовуючи
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репутацію кластера, підприємства малого та середнього бізнесу отримують нові
можливості доступу до фінансових ресурсів. Кластер надає підприємцям нові мо-
жливості для систематизації виникаючих проблем, вибору шляхів їхнього подо-
лання. Взаємодія з державною і муніципальною владою дозволяє знайти методи
та засоби для розв’язання тієї частини з них, які перебувають у компетенції дер-
жави або муніципального утворення. Також завдяки формуванню кластера по-
ліпшується кадрове забезпечення підприємств, з'являється інфраструктура для
досліджень і розробок, зменшуються витрати, з'являються можливості для більш
успішного виходу на зовнішні ринки, формується основа для отримання додатко-
вих конкурентних переваг, зумовлених не властивістю товару, а наявністю розви-
нених систем просування товару.

Зменшення витрат відбувається внаслідок ефекту масштабу, який виявля-
ється при кооперації виробників і споживачів. Кластери стимулюють підвищення
продуктивності праці і впровадження інновацій. Постійна взаємодія сприяє фор-
мальному і неформальному обміну знаннями, співпраці між організаціями із взає-
модоповнюючими активами та професійними навичками.

Нині виділяється кластерна політика двох поколінь. Кластерна політика
першого покоління являє собою комплекс заходів, здійснюваних державними (за-
гальнонаціональними) та регіональними органами влади з ідентифікації класте-
рів, визначення поля діяльності підприємств, що формують кластери, створення
державних органів підтримки кластерів, здійснення спільної політики підтримки
кластерів в країні та регіоні. Кластерна політика другого покоління базується на
знанні про наявні в країні або регіоні кластери і передбачає індивідуальний підхід
до проблем розвитку кожного кластера окремо. В межах такої політики держава
може стимулювати розвиток кластерів, проводячи різний комплекс заходів:

"брокерську" політику – створення платформи для діалогу різних акторів
кластера;

диверсифікацію місцевого попиту шляхом розміщення на місцевих підпри-
ємствах державних замовлень;

підвищення кваліфікації місцевої робочої сили через реалізацію програм
додаткової освіти та перепідготовки кадрів;

створення "бренду" регіону для залучення іноземних інвестицій [8; 10].
За ступенем участі держави в реалізації кластерної політики можна виділи-

ти чотири її типи:
каталітична кластерна політика (уряд зводить зацікавлені сторони, напри-

клад, приватні підприємства та дослідницькі організації між собою, але забезпе-
чує обмежену фінансову підтримку реалізації проекту);

підтримувальна кластерна політика (каталітична функція держави допов-
нюється її інвестиціями в інфраструктуру регіонів, освіту, тренінг і маркетинг для
стимулювання розвитку кластерів);

директивна кластерна політика (підтримувальна функція держави доповню-
ється проведенням спеціальних програм, націлених на трансформацію спеціалі-
зації регіонів через розвиток кластерів);

інтервенціоністська кластерна політика (поряд з виконанням директивної
функції переймає у приватного сектора відповідальність за ухвалення рішення
про подальший розвиток кластерів і за допомогою трансфертів, субсидій, обме-
жень або регулювання, а також активного контролю над підприємствами у клас-
тері, формує його спеціалізацію) [9, с. 18].

Для України нині кращою є підтримувальна кластерна політика, в межах якої
при виділенні кластерів необхідно враховувати особливості просторової структури
промисловості країни – превалювання великих і середніх підприємств металургій-
ної, хімічної, вугільної промисловості, підприємств машинобудування, побудованих
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ще у радянські часи. Крім того, потрібно враховувати низьку самостійність регіонів в
ухваленні стратегічних рішень, проблеми, пов'язані з фінансуванням, низький інтег-
раційний, інноваційний та інвестиційний потенціал різних суб'єктів, що мають поте-
нційну потребу у входженні до кластерних об'єднань. За таких умов автором визна-
чено чотири напрями реалізації підтримувальної кластерної політики в Україні від-
носно різних форм організації виробничої взаємодії (табл. 1):

реалізація органами державної влади програм розвитку поза регіональних
кластерів;

розвиток державними і регіональними органами влади наявних та створен-
ня нових територіально-виробничих комплексів з використанням ефекту розмі-
щення, концентрації, комбінування і кооперування;

стимулювання розвитку регіональними органами влади та органами місце-
вого самоврядування просторових кластерів;

сприяння органами місцевого самоврядування у формуванні кластерних
ініціатив із залученням до процесу підприємницьких об'єднань, науково-дослідних
інститутів та вишів.

Саме регіональні органи влади та органи місцевого самоврядування пови-
нні стати основними ініціаторами кластерних проектів. Програми розвитку класте-
рів мають бути засновані на детальному стратегічному та кластерному аналізі
галузей/галузі економіки регіону та розроблені із залученням всіх зацікавлених
сторін: органів влади (різного рівня), бізнесу, бізнес-асоціацій, науково-дослідних
та освітніх установ, фінансових організацій.

Таблиця 1

Можливі варіанти реалізації кластерної політики на різних рівнях
виробничої взаємодії

Варіанти
кластерної

політики

Географічна
територія

Органи
влади, які
ініціюють
створення
кластера

Основні напрями
реалізації політики

Форми
реалізації
політики

Позарегіо-
нальні прос-
торові клас-
тери

Країна з
орієнтацією
на регіон

 Держава Підтримка конкуренції віт-
чизняних виробників, рівня
економічних взаємозв'язків
регіонів; підвищення еко-
номічної ефективності
наукових досліджень еко-
логічних стандартів; просу-
вання продукції кластера
на зарубіжних ринках

Підготовка та ухва-
лення нормативно-
правових актів;
укладення міжнаро-
дних договорів

Територіа-
льно-
виробничі
комплекси1

Регіон або
кілька регі-
онів

Регіон і
держава

Освоєння нових родовищ
корисних копалин; розви-
ток економічної інфра-
структури в районах; роз-
ширення наявних терито-
ріально-виробничих ком-
плексів

Державно-приватне
партнерство; мож-
ливо законодавче
закріплення статусу
територіально-
виробничого ком-
плексу

1 Територіально-виробничий комплекс (ТВК) – це поєднання підприємств (і установ), для якого територі-
альна спільність компонентів – чинник додаткового підвищення економічної ефективності за рахунок:
а) значної стійкості взаємних зв’язків (особливо зв’язків інформаційних) і ритмічності виробничого проце-
су; б) скорочення транспортних затрат; в) раціонального використання всіх видів місцевих ресурсів і
більш сприятливих умов для маневрування ними; г) створення оптимальних умов для поєднання галузе-
вого (міжгалузевого) планування і управління з територіальним плануванням і управлінням.
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Продовження табл. 1

Варіанти
кластерної

політики

Географічна
територія

Органи
влади, які
ініціюють
створення
кластера

Основні напрями
реалізації політики

Форми
реалізації
політики

Просторові
кластери

Регіон,
муніципа-
літет

Регіональні
органи вла-
ди, органи
місцевого
самовряду-
вання

Підвищення продуктивності
праці; просування продукції
на український і зарубіжні
ринки; створення "бренду"
регіону; розвиток мереж
підприємств в суміжних
підгалузях; інтенсифікація
контактів між органами
влади, університетами, НДІ,
технопарками та приватни-
ми підприємствами

Державно-приватне
партнерство; нор-
мативно-правове
регулювання; про-
ведення досліджень
щодо розвитку клас-
теру; державні за-
мовлення для диве-
рсифікації діяльнос-
ті підприємств; ор-
ганізація виставок

Кластерні
ініціативи

Муніципа-
літет

Органи
місцевого
самовряду-
вання

Підвищення продуктивнос-
ті праці; розвиток мереж
підприємств в суміжних
підгалузях; розвиток спів-
праці між органами влади,
університетами, НДІ, тех-
нопарками та підприємст-
вами; створення “бренду”
регіону; просування проду-
кції на українських і зарубі-
жних ринках

Державно-приватне
партнерство; прове-
дення досліджень
щодо розвитку вза-
ємодії між членами
кластерної ініціати-
ви; державні замов-
лення для диверси-
фікації діяльності
підприємств; органі-
зація виставок

З використанням міжнародного досвіду та кращої практики можна говорити
про такі чинники успіху кластерної політики:

формалізація державної політики стосовно кластерів, що враховує регіона-
льну специфіку, особливості галузі та учасників кластера (програми розвитку кла-
стерів);

формулювання довгострокового бачення кластерів (включення програм
розвитку кластерів до стратегії країни/регіону/муніципалітету);

розвиток комунікації між основними учасниками кластера: підприємствами,
державними органами, науково-освітнім співтовариством, фінансовими організа-
ціями, торговельними асоціаціями тощо;

активне використання державного (муніципального) замовлення як інстру-
менту підтримки кластерів;

розвиток науково-освітньої бази, розширення доступу до НДДКР, стимулю-
вання кооперації освітнього та реального секторів;

розвиток інноваційної інфраструктури (інкубатори, наукові парки, особливі
економічні зони).

До числа основних проблем, що перешкоджають масштабному та ефектив-
ному застосуванню кластерних технологій в Україні можна віднести:

недолік інформованості представників органів виконавчої влади та бізнесу
в питаннях застосування кластерного підходу;

відсутність державної політики, що забезпечує системний підхід і організацію
взаємодії різних рівнів виконавчої влади при реалізації кластерних проектів і, як
наслідок, відсутність організаційної та фінансової підтримки кластерних ініціатив;

відсутність ефективної методологічної бази, що забезпечує застосування
кластерних організаційних технологій;
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нестача підготовлених фахівців з питань застосування кластерних органі-
заційних технологій;

низький рівень розвитку субконтрактації та аутсорсингу.
У цій ситуації саме органи влади різного рівня повинні стати свого роду ка-

талізатором формування та розвитку кластерів, заохочувати і спонукати підпри-
ємства до того, щоб підвищувати рівень ефективності за рахунок кооперації у ви-
рішенні загальних проблем.

Висновки. Регіональна кластерна політика – це не нова форма діяльності у
сфері економіки, а новий спосіб організації мікроекономічної політики в регіоні
стосовно нових об'єктів економічної інфраструктури – просторових і позапросто-
рових кластерів. При цьому, якщо йдеться про раціональну кластерну політику
треба враховувати, що процес її формування в регіоні – це складне завдання,
розробка і реалізація якого має носити науковий характер. Її успіх залежить від
багатьох чинників і умов, і центральне місце тут належить науковим принципам
відбору варіантів кластерної політики, обґрунтуванню її перспектив та доцільності
створення різних кластерних виробничих об'єднань.
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КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ
ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. На сучасному етапі економіка України формується відповідно до інноваційної моделі
розвитку. Проте її системною проблемою є невідповідність креативної частини національної іннова-
ційної системи потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. Мета. Систематизація та уто-
чнення теоретичного трактування понять «креативна діяльність», «новаторська діяльність», «іннова-
ційна діяльність», розроблення теоретико-прикладних рекомендацій щодо активізації та організування
креативно-інноваційної діяльності як ключового чинника розвитку підприємства в сучасних умовах.
Методи. Системного аналізу, логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Уточ-
нено категорійний апарат креативно-інноваційної діяльності підприємства. Виділено взаємопов’язані
аспекти цієї діяльності, які необхідно враховувати під час її аналізування. Базовими елементами під
час визначення кожного з виділених аспектів є дві групи критеріїв: новизна та цінність (вагомість).
Висновки. Задля забезпечення розвитку підприємства запропоновано розробити підходи та інстру-
ментальні засоби організування креативно-інноваційної діяльності на різних рівнях регулювання інно-
ваційної активності.

Ключові слова: творчість, креативність, інновації, фактори, управління підприємством, креа-
тивно-інноваційна діяльність.

О. Я. Дякив

КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Введение. На современном этапе экономика Украины формируется в соответствии с иннова-
ционной моделью развития. Ее системной проблемой является несоответствие креативной части
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