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PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE CLUSTER
У роботі автор розглядає основні передумови формування кластерів, до яких відносить наявність постачаль$
ників капіталу, забезпечення спеціалізованою робочою силою, наявність підприємств, орієнтованих на підвищення
продуктивності за рахунок збільшення масштабів виробництва та багато інших. Узагальнення існуючих наробок доз$
волило виділити основні потенційні перешкоди щодо формування кластерних структур та певні переваги та вигоди.
В результаті дослідження було виділено декілька основних сценаріїв формування кластерних об'єднань.
The author examines the basic conditions of cluster formation, which include availability of capital providers,
supplying with specialized labor, availability of enterprise focused on increasing productivity by increasing the scale of
production, and many others. The generalization of insights made it possible to identify the main potential barriers to
the formation of cluster structures, and also their certain benefits. The study defined several key scenarios of formation
of cluster associations.
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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 інвестиційноінноваційної 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 бізнеспослугами,
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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ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ

Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ ɪɨɛɨɱɨɸ

Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ

Ȼɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ

Рис. 1. Передумови створення кластерних об'єднань
Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 2; 5].

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 виробничогосподарські 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
логічноінституціональної структури, і регіо
нальна ізольованість та обмеженість при форму

Таблиця 1. Перешкоди щодо формування кластерних утворень
ʋ
1
1.

ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
2
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ
ɛɚɡɢ

2.

ɋɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ (ɥɿɞɟɪɿɜ)

3.

Ⱦɟɮɿɰɢɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

4.

ɉɟɪɟɲɤɨɞɢ ɚɛɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ

5.

ɋɥɚɛɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

6.

Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚ ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ

7.

ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ

8.

Ʉɥɚɫɬɟɪɧɿ ɿɽɪɚɪɯɿʀ

8.

Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɜɿɞ ɩɟɪɿɨɞɭ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɦɿɪɭ
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ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ
3
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɭɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɥɚɫɬɟɪɭ,
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɱɿɬɤɢɯ, ɞɿɽɜɢɯ
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɹɤɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɥɿɦɚɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɰɿɥɶɨɜɭ ɚɛɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɝɚɥɭɡɶ (ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ) ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɝɿɨɧɭ
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ
ɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɧɚɞɚɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɸ ɧɚɜɿɬɶ ɫɚɦɢɯ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɝɪɨɦɚɞ
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. ɉɪɢ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɪɢ
ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿ ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ ɧɚ ɜɫɿɯ
ɪɿɜɧɹɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. ȼɢɫɨɤɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɿɦɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɿɞɟɣ ɦɿɠ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɥɚɫɬɟɪɭ. Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɹɜɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɦɿɠ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɿ ɜɿɞ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɜ
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɨɳɨ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɨɤɪɟɦɨ. ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɩɨɯɢɛɨɤ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ
Ɂɚɯɨɞɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ
ɨɫɬɚɧɧɸ ɱɟɪɝɭ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɧɨɜɢɯ ɱɥɟɧɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ.
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɥɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ
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Таблиця 2. Переваги формування кластерних утворень

1

Ƚɪɭɩɢ ɩɟɪɟɜɚɝ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
2
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ

2

Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ

3

Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ

4

ȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ

5

ɇɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɧɿ
ɩɟɪɟɜɚɝɢ

6

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ

ʋ
1

ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ
3
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
Ɂɧɚɱɧɟ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ
Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɜɢɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɢɧ ɹɤ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ/ɚɛɨ ɝɚɥɭɡɿ
Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɌ-ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ

ванні та обміні інформацією між учасниками кла
стерного формування, і недостатніст ь 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
матеріальнотехнічної 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
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го середовища, забезпеченості зайнятості насе
лення, розвитку інфраструктури підприємств та
цілеспрямованої переорієнтації збит кових
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, інформаційноконсультаційної 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
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вибору типу виробництва. На основі результатів
опробування дослідноекспериментальних
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 підприємствчленів 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, промисловотехнологічних та
маркетингових груп тощо.
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