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У статті розглянуто моделювання тенденцій розбудови інноваційних кластерів у системі управління соцP
іальноPекономічною безпекою національної економіки при прийнятті рішень щодо активізації зовнішньоеP
кономічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умовах сталого розвитку. Визначено фундаментальні умови
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Останні десятиліття характеризуються
тенденціями підвищення інтересів науковців
та державних діячів до проблематики клас&
теризації економіки, результатом чого є чи&
сельна кількість досліджень, у яких визначе&

формування інституціональноPматричної кластеризації в інноваційній економіці заснованої на авторській
методології неоінноваційного формування державних пріоритетів. Конкретизовано, що умовами реалізації
інституціональноPматричної кластеризації є інституціональне забезпечення функціонування кластеру, виP
користання потенціалу ринку праці та залучення "якірних" підприємств. Показано, що у постіндустріальній
економіці, наявний дуже сильний ефект внутрішньокластерної колаборації, що зумовлюється пануванням
суперконкурентного середовища та взаємовигідної співпраці держави, бізнесу та науки. Запропоновано форP
мування в системі інноваційної економіки інституціональноPматричної кластеризації, ефективність якої заP
безпечується високим ступенем його стейкхолдерної комунікативності. В інноваційному кластері постійно
відбувається технологічний, людський, матеріальний та інформаційний обмін із мінливим зовнішнім сереP
довищем. Таке середовище характеризується сукупністю економічних суб'єктів, з якими постійно відбуваєтьP
ся інноваційний, матеріальний та інформаційний взаємообмін. Найголовнішою властивістю інституціональP
ноPматричної кластеризації є виникнення синергетичного ефекту і формування взаємовигідного співробітP
ництва у сітьовій системі.

The article considers modeling of tendencies of development of innovation clusters in the system of
management of social and economic security of national economy at decisionPmaking on activization of foreign
economic activity of subjects of agribusiness in the conditions of sustainable development. The fundamental
conditions for the formation of institutionalPmatrix clustering in the innovative economy based on the author's
methodology of neoPinnovative formation of state priorities are determined. It is specified that the conditions
for the implementation of institutionalPmatrix clustering — is the institutional support of the cluster, the use
of labor market potential and the involvement of "anchor" enterprises. It is proposed to define the innovation
cluster as an organized economic and social system characterized by high stability, adaptability and
competitiveness, due to the formation of a synergistic effect in the interaction of participants. The evolution of
the collaboration effect and the achievement of the synergy effect within clusters under different types of
economic systems are determined. It is shown that in the postPindustrial economy, there is a very strong effect
of intraPcluster collaboration, which is due to the dominance of a superPcompetitive environment and mutually
beneficial cooperation between government, business and science. The formation of institutionalPmatrix
clustering in the system of innovative economy is proposed. It is shown that the efficiency of institutionalP
matrix clustering is provided by a high degree of its stakeholder communicativeness. Technological, human,
material and information exchange with the changing external environment is constantly taking place in the
innovation cluster. This environment is characterized by a set of economic entities with which there is a constant
innovation, material and information exchange. The most important property of institutionalPmatrix clustering
is the emergence of a synergistic effect and, as a consequence, the formation of mutually beneficial cooperation
in the network system.

Ключові слова: моделювання, тенденції, розбудова інноваційних кластерів, система
управління, соціально)економічна безпека, національна економіка, прийняття рішень, акти)
візація зовнішньоекономічної діяльності, суб'єкти агробізнесу, сталий розвиток.

Key words: modeling, trends, development of innovation clusters, management system, socio)
economic security, national economy, decision)making, intensification of foreign economic activity,
agribusiness entities, sustainable development.

но переваги функціонування кластерів у су&
часній економіці. Підтримка кластерів стала
поширеною місцевою стратегією стимулю&
вання соціально&економічного розвитку, на&
самперед, за рахунок активізації у кластерах
нововведень, підвищення продуктивності,
стійкості виробництва до несприятливих
умов тощо. Зазначені факти актуалізують
тему дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Синтез наукових ідей стосовно розвитку

теорії кластерів та інноваційних кластерів, а
також визначення їх переваг для сучасної еко&
номіки свідчить про те, що зазвичай терміни
"кластер" та "інноваційний кластер" є щільно
взаємопов'язаними. Тому більшість вчених
взагалі вважають, що майже усі кластери ма&
ють ознаки інноваційності. Звернення до кон&
цепцій одного з основоположників кластерної
теорії М. Портера, свідчить, що стимулюван&
ня функціонування кластерів сприймається як
важливий інструментарій розвитку інновацій
[1; 2; 8].

Кластери вже давно стали поширеною
формою промислової організації, а їх інно&
ваційність вважається ключовим джерелом ре&
гіональних та національних конкурентних пе&
реваг. Кластери відображають системний ха&
рактер сучасних інтерактивних інновацій і
тому вони пов'язані з декількома концептуаль&
ними рамками та моделями, розробленими в
науковій літературі, присвяченій теорії фор&
мування інноваційних систем. У такій теорії
кластери та інновації постають як взаємодо&
повнюючі діалектично пов'язані елементи [3—
7; 9—10]:

по&перше, одним із важливих результатів
кластерів є сприяння інноваційному процесу,
оскільки кластери можуть стимулювати акти&
візацію специфічних знань та умінь, які мають
вирішальне значення для інновацій. Окремі
ефективно діючі кластери просувають інновації
та роблять процвітаючими регіональні еконо&
міки;

по&друге, в сучасній теорії економічного
зростання, інновації є важливим рушієм дов&
гострокового економічного успіху. Як ре&
зультат, підприємства, регіони та країни на&
магаються удосконалювати та стимулювати
інноваційні процеси, щоб досягти найліпших
результатів макроекономічних показників.
Переважно більшості ефективна інноваційна
діяльність вимагає взаємодії з іншими суб'єк&
тами ринку, що сприяє формуванню клас&
терів.

Отже, розуміння управлінцями синергетич&
ної дії кластерів та інновацій в сучасній еко&
номіці є ключем до вирішення питань держав&
ного та регіонального економічного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження моделювання

тенденцій розбудови інноваційних кластерів у
системі управління соціально&економічною
безпекою національної економіки при прий&
нятті рішень щодо активізації зовнішньоеконо&
мічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умо&
вах сталого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Високий рівень конкуренції в бізнес&сере&
довищі змушує суб'єктів підприємницької
діяльності використовувати нові моделі ве&
дення господарської діяльності, що базують&
ся на підвищенні цінностей взаємовигідних
відносин, заснованих на щільному обміні
знань, умінь, інформаційних джерел. Більше
того, продукування інновацій все більше ви&
магає зближення багатьох виробничих ре&
сурсів та людського потенціалу. Динамічні та
невизначені сценарії розвитку зовнішнього
середовища, з якими доводиться стикатися
підприємцям, змушують їх глибоко переос&
мислити свою організаційну структуру з ме&
тою удосконалення внутрішнього інновацій&
ного процесу. Таке переосмислення спрямо&
ване на те, щоб зробити підприємницьку
діяльність більш адаптивною, через активіза&
цію мережевих відносин, у тому числі нефор&
мальних. У таблиці 1 визначено переваги та
недоліки утворення кластерних мереж відпо&
відно до поглядів вітчизняних та зарубіжних
вчених.

Слід визначити, що в Україні на цей час за&
реєстровано близько 50 кластерів у харчовій
галузі, переробці деревини, легкій промисло&
вості [10]. Водночас статистичне обстеження
їх діяльності практично не проводиться, що
значно утруднює оцінювання переваг від про&
цесу кластерізації для національної економі&
ки.

Також у обмеженому доступі для під&
приємців й інших осіб перебуває реєстр клас&
терних об'єднань суб'єктів господарювання та
їх статистична звітність, що узагальнювалася
Державною фіскальною службою України, а на
вебсторінці Європейської платформи кластер&
ного співробітництва взагалі аналітичні дані не
оновлювалися майже 10 років. Отже, процес
оцінювання та державного спостереження за
кластеризацєю в Україні є недосконалим, че&
рез свою закритість, невпорядкованість, що
практично унеможливлює розробку правиль&
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ної стратегії розвитку інноваційних кластерів
[7].

Із сказаного вище вбачається, що головною
перевагою кластерів для економіки будь&яко&
го рівню — є стимулювання інноваційної діяль&
ності. Водночас не завжди продукування інно&
вацій та їх комерціалізація у кластерах відбу&
вається однаково ефективно. На сьогодні нау&
кові знання про переваги кластерів для поши&
рення інновації є подекуди дискусійними. На&
ведені нами вище наукові висновки авторів
свідчать, що дійсно кластери можуть стимулю&
вати інновації завдяки виникненню ефекту пе&
реливу знань, підвищення адаптивності учас&
ників кластеру тощо, але також існують інші
емпіричні дослідження, в яких акцентується
увага на тому, що кластери можуть поставити
під загрозу інновації через ефекти "блокуван&
ня".

Окрім незначних чи змішаних результатів,
позитивні ефекти від кластерів спостерігалися
в два&три рази частіше, ніж негативні. Наведені
результати показують, що кластери мають по&
зитивний вплив на інновації, водночас різні до&
слідження, що аналізувала авторка, демонст&

рують неоднорідність підходів до оцінювання
розміру ефекту. Окремі науковці оцінюють пе&
реваги від інноваційних кластерів виключно з
позицій "кластер&нововведення", інші — ре&
зультату новоствореного ресурсного потен&
ціалу для окремих його учасників, решта —
ефекту для галузі, в якій працює кластер або
території його розташування. На цій основі
вчена зробила висновок про загалом позитив&
ний вплив кластерів на інновації, проте конк&
ретизувала, що розмір ефекту переваг від його
діяльності оцінити практично не можливо. На&
укові дослідження ставлять очевидним питан&
ня: чи усі типи мережевих об'єднань спроможні
однаково впливати на стимулювання інновацій
та створювати переваги для національної еко&
номіки? Чи такі мережеві утворення самі по&
винні мати в собі інноваційні ознаки або роз&
міщуватися в інноваційних галузях (як біотех&
нології, нанотехнології, космічна галузі тощо)?
Загалом, у науковій літературі виділено три
типи угруповань суб'єктів підприємницької
діяльності, які слід відрізняти від кластерів.
Перший тип — це агломерація, в якій відбу&
вається переривчаста локальна взаємодія, що

Характеристики Переваги Недоліки 
Кооперація Кластерні мережі охоплюють не лише 

підприємства, які входять до кластеру 
але й інститути, науково-дослідні 
центри, постачальників, споживачі, які 
сприяють кооперації 

Висока залежність кінцевих 
результатів діяльності усього 
кластеру від ефективності роботи 
кожного з його учасників 

Інтеграція та 
координація 

Наявність формальних та неформальних 
комунікацій, що сприяє більш 
ефективній координації зусиль для 
пристосування до турбулентних умов 
зовнішнього середовища 

Надмірна концентрація підприємств 
на внутрішніх зв’язках та 
ігнорування середовища за межами 
кластеру можуть призвести до за 
старіння технологій та зниження їх 
конкурентоспроможності 

Територіальна 
локалізація 

Близько розташовані фірми 
приваблюють одне одного можливістю 
економити на швидкій економічній 
взаємодії, процесах навчання, виникає 
мультиплікаційний ефект впливу на 
регіон 

Замкнутість кластеру може стати 
причиною зниження гнучкості 
підприємств-учасників 

Інноваційність Включеність стейкхолдерів кластеру в 
процеси технологічних, продуктових, 
ринкових та організаційних інновацій 

Інноваційні процеси завжди пов’язані 
з високою часткою ризику їх 
реалізації 

Закритість Гарантує певний рівень збереження 
конфіденційної інформації, 
розповсюдження унікальної інформації 
лише серед учасників кластеру 

Відсутність конкурентів у межах 
певного кластеру «знищує» 
необхідність постійного 
удосконалення виробничого та 
збутового процесу 

Унікальність 
(спеціалізація) 

Кластери концентруються навколо 
певної сфери діяльності, до якої мають 
відношення усі учасники 

Унікальність кожного кластеру 
призводить до значного ускладнення 
оцінювання ефективності його 
функціонування внаслідок 
відсутності можливості для 
порівняння з іншими 

Наявність 
підприємств-
лідерів 

Наявність ядра – Центру акценту 
інновацій дозволяє оперативно керувати 
та реагувати на зовнішні зміни 

Послаблення інтересів дрібних 
організацій з боку крупних лідерів 
кластеру 

Таблиця 1. Переваги та недоліки утворення кластерних
мереж у системі управління соціальноAекономічною безпекою національної економіки



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21—22, 2021

55

виникає внаслідок наявності великої кількості
різних фірм та природних процесів їх відбору.
Другий — промисловий комплекс, в якому виз&
начальним чинником концентрації є зменшен&
ня виробничих витрат, що виникають внаслідок
розгалуженого розташування ресурсів. Третій
— базується на соціальних мережах [1], у цьо&
му випадку довірчі, а іноді неформальні відно&
сини змушують підприємства ініціювати спільні
проєкти або ідеї та інколи діяти разом для до&
сягнення спільних цілей.

Поява кластерів, серед усього різноманіт&
тя угруповань вимагає створення "правильних"
державних пріоритетів для формування груп
підприємств, а також тригерів, які визначають
місце розташування кластерів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На сьогодні можна констатувати, що те&
риторіальний інноваційний кластер став однією
з найбільш відомих та популярних стратегічних
концепцій серед політиків, державних управ&
лінців, науковців та підприємців, які займають&
ся макро& та мікроекономічним розвитком.
Щільні державні та приватні взаємозв'язки що
динамічно розвиваються (як правило, засновані
на моделі державно&приватного партнерства),
сприяють розвитку інноваційного процесу.
Основна різниця ефективно діючого інновац&
ійного кластеру від інших форм економічної
інтеграції полягає в тому, що компанії, які пе&
ребувають у кластері, не йдуть на повне злит&
тя, але створюють механізм взаємодії, який
дозволяє їм зберігати статус юридичної особи,
фінансову автономію та одночасно співпрацю&
вати з іншими підприємствами, що утворюють
інший кластер. Існує складне поєднання доб&
росовісної конкуренції та співпраці, що фор&
мується в кластерах, особливо в контексті інно&
ваційних процесів. Практично кожен з типів
інноваційного кластеру призводить до змін у
конкурентному середовищі на усіх рівнях.
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