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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією із умов ефективного розвитку під�

приємства як суб'єкта господарювання, галузі та
економіки в цілому є розробка та реалізація пев�
ної низки заходів, що спрямовані на ефективне ви�
користання всіх наявних та прихованих ресурсів,
активізацію інвестиційно�інноваційної діяльності
тощо.

Кластерні формування являють собою прий�
нятну структуру для розробки нових форм госпо�
дарювання і передбачає перехід від прямого втру�
чання органів державної влади до регулювання за
допомогою опосередкованих стимулів [8].

Кластерне формування поєднує групи вироб�
ників, покупців та постачальників, які функціону�
ють у взаємозв'язку із державними установами,
асоціаціями, фінансовими та бізнес�послугами,
інформаційними та комунікаційними технологія�
ми та інфраструктурою по розвитку людських ре�
сурсів.

Метою створення кластерів є забезпечення
економічного розвитку та підвищення конкурен�
тоспроможності кінцевого продукту виробничої
діяльності його членів на ринках [8]. Формування
кластерних утворень є результатом зацікавленості
його учасників в посиленні своїх конкурентних
переваг, отриманні максимального прибутку від
спільної співпраці та спрямоване на вивчення умов
їх функціонування у взаємозв'язку та взаємоза�
лежності.
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Формування кластерів в Україні — це новітній
шлях перебудови економіки для виходу на новий
рівень світових господарських відносин, оскільки
найбільш перспективним методом підвищення кон�
курентоспроможності економіки регіонів країни
є продукування та оперативне впровадження інно�
вацій [1; 2; 4].

Теоретичне підгрунтя до формування клас�
терів відображені в роботах М. Портера, М. Ен�
райта, Е Фезера, М.П. Войнаренка, І.В. Пилипен�
ка Г.Б. Клейнера та багатьох інших. Але при цьо�
му багато питань потребують подальшого уточнен�
ня та розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Принципи формування кластерів — це об'єк�

тивно властиві процесу кластеризації відправні
начала, основні закони, правила та закономірності
формування кластерних утворень. Вони сприяють
подоланню прогалин при формуванні кластерів та
спрямовують розвиток і функціонування різних
типів кластерних утворень. На підставі існуючих
принципів як найважливіших критеріїв необхідності
та обгрунтованості кластеризації, відбувається ко�
ординація функціонування механізму регулюван�
ня відносин в кластері.

Формування кластерів передбачає вивчення
основних передумов їх створення (рис 1).

Передумовою формування кластерних об'єд�
нань є розробка та реалізація цілої низки заходів.
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Ці заходи необхідні для розуміння та зіставного
порівняння регіональних економік, визначення
можливості залучення суб'єктів господарювання
до кластерного утворення та сприяння співробіт�
ництву між ними, для ефективної організації ро�
боти кластеру та надання послуг учасникам клас�
теру, для розбудови спеціалізованої робочої сили
та стимулювання інновацій та підприємництва, для

розвитку маркетингової діяль�
ності та пошуку можливостей
для брендінгу регіонів та стиму�
лювання та реалізації інвестиц�
ійної діяльності із розподілен�
ням ресурсів та інвестицій.

Узагальнення існуючих на�
робок дозволяє виділити ос�
новні потенційні перешкоди
щодо формування кластерних
структур. В першу чергу, досить
важко досягти однакового пози�
тивного ефекту для різних регі�
онів або підприємств із різною
виробничою діяльністю, узгоди�
ти виробничо�господарські про�
цеси усіх учасників кластерного

об'єднання.
Потенційними ризиками кластерного розвит�

ку є і дефіцити матеріальної інфраструктури, і
відсутність або труднощі доступу до капіталу, і
складності із обранням лідерів кластерного ут�
ворення, і наявність слабкої нерозвиненої техно�
логічно�інституціональної структури, і регіо�
нальна ізольованість та обмеженість при форму�
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Рис. 1. Передумови створення кластерних об'єднань

Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 2; 5].

Таблиця 1. Перешкоди щодо формування кластерних утворень
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ванні та обміні інформацією між учасниками кла�
стерного формування, і недостатність або
відсутність навичок та можливостей працівників
при недосконалій системі освіти, і наявність кла�
стерної ієрархії, і неможливість усіма учасника�
ми кластеру витримати конкуренцію (табл. 1) [4;
6; 7].

Всі ці перераховані перешкоди щодо форму�
вання кластерних об'єднань формують від не�
доліків кластерного процесу, до яких можна відне�
сти надмірну концентрацію підприємств на
внутрішніх зв'язках, ізолювання середовища за
межами кластеру (може призвести до старіння
матеріально�технічної бази та зниження її конку�
рентоспроможності), замкнутість кластеру (може
призвести до зниження гнучкості підприємств�
учасників), відсутність або недостатність конку�
рентів в рамках окремого кластеру (може призве�
сти до необхідність постійного удосконалення ви�
робничого та збутового процесу) та інші.

Але при формуванні кластерних структур не�
обхідно врахувати певні переваги та вигоди. Виго�
ди від застосування кластерного підходу в еко�
номіці поділяються на прямі (наприклад, доступ та/
або наявність до висококваліфікованих трудових
ресурсів, що відповідають вимогам підприємства,
галузі або регіону) та опосередковані (наприклад,
наявність нематеріальних активів, які не переносять
свою вартість на баланс, але потенційно мають
більший вплив, ніж прямі вигоди) [3; 7; 8].

Переваги використання кластерного підходу
можна поділити на виробничі, організаційні,
фінансові, інституційні, інформаційні та науково�
освітні. В таблиці 2 виділено потенційні переваги
кожного з підходів.

Крім того, перевагами кластерного підходу
є використання ряду можливостей. До них мож�
на віднести можливості застосування внутріш�
ньої спеціалізації та стандартизації, збільшен�
ня продуктивності праці, ефективного обміну
ідеями, досвідом між усіма учасниками кластер�
ного формування для формування конкурентно�

го середовища, забезпеченості зайнятості насе�
лення, розвитку інфраструктури підприємств та
цілеспрямованої переорієнтації  збиткових
підприємств.

Але, не зважаючи на велику кількість теоре�
тичних наробок, існує безліч невирішених питань
при визначення сутності кластеру, певних класи�
фікаційних ознак, методичних підходів щодо його
оцінки та ідентифікації. Недостатньо висвітленні
та розроблені механізми методичної та методоло�
гічної, інформаційно�консультаційної та освітньої
підтримки розвитку кластерів. Відсутність відпо�
відної координації діяльності державних та місце�
вих органів виконавчої влади по реалізації клас�
терної політики обмежує набір інструментів
фінансової підтримки кластерних проектів із
різноманітних джерел фінансування. На ефектив�
ний розвиток кластерів впливає рівень сприятли�
вості підприємства до інновацій, що в свою чергу
уповільнює оновлення модельного ряду продукції,
що випускається та знижує рівень її споживчих
якостей. Недостатній розвиток інноваційної діяль�
ності може пояснюватися недостатньою кваліфі�
кацією кадрів, яка прямо залежить від розвине�
ності механізмів безперервної освіти. Заслуговує
уваги удосконалення якості та доступності транс�
портної та інженерної інфраструктури. Таким
чином, все це обумовлюють недостатній рівень
організаційного розвитку кластеру через неефек�
тивність стратегічного планування та відсутність
ефективність інформаційних комунікацій між
учасниками кластеру.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи всі існуючі наробки можна ви�

ділити декілька основних сценаріїв формування
кластерних об'єднань. У першу чергу, це процес
взаємодії фундаментальної науки та розроблю�
вачів комплексних технологічних рішень. Цей
процес базується на основі створенні ефективних
наукомістких та комерційно затребуваних техно�
логій. Другий сценарій передбачає оптимізацію

Таблиця 2. Переваги формування кластерних утворень
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вибору типу виробництва. На основі результатів
опробування дослідно�експериментальних
зразків продукції обирається одиничний, серій�
ний або крупносерійний тип виробництва. На�
ступний сценарій визначає позиціювання даної
групи підприємств на ринку за результатами дос�
ліджень попиту на кінцевий продукт. У рамках
цього сценарію створюється або використовуєть�
ся система маркетингових мереж та дилерів, що
була створена одним із підприємств�членів клас�
теру. Ще один сценарій формування кластерів ба�
зується на визначенні перспективності створен�
ня продукту при проведенні аналізу альтернатив
реалізації та організації кластеру. Аналіз перед�
бачає визначення та оцінку ризиків кожного із
проектів на всіх етапах їх реалізації при дослід�
женні впливу стабільності попиту на результат
реалізації проекту в залежності від вартості про�
дукції. Характерною особливістю наступного
сценарію є підготовка кадрів, що здатні працю�
вати в умовах високої невизначеності, взаємодії
носіїв широко професійних якостей, технологіч�
ної гнучкості та перепрофілювання сучасного ви�
робництва. І останній сценарій визначає як по�
винен бути організований кластер. Тобто визна�
чає всі особливості формування та розвитку кла�
стерного утворення при взаємодії всіх технолог�
ічних груп, які утворюють технологічну основу
кластеру, а саме сучасних наукових лабораторій,
центрів розробки, промислово�технологічних та
маркетингових груп тощо.
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