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ПЕРЕВАГИ ГАЛУЗЕВИХ КЛАСТЕРІВ 
ДЛЯ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ 

 
Серед мережевих утворень виділяються кластерні 

моделі, які охоплюють широкий спектр соціально-
економічних аспектів, об’єднуючи підприємства, які 
знаходяться в межах певної території. У порівнянні зі 
звичайними підприємницькими мережами кластери 
об’єднують більш широке коло учасників, у тому числі 
до них можуть входити інститути підтримки, вироб-
ничі й комерційні структури, серед яких є і вироб-
ники, і постачальники, а також наукові установи 
та/або вищі навчальні заклади. Кластери на відміну від 
підприємницьких мереж, які формуються переважно 
на підставі структури ринків, можуть враховувати про-
цеси на всіх рівнях: від регіонального до міжнаціона-
льного.  

В Україні зараз є накопичений досвід і знання, 
щоб самостійно вирішувати масштабні завдання наве-
дення порядку в економіці. Однак не потрібно тішити 
себе ілюзіями — країна тільки-тільки підходить до 
того, щоб перейти від політики економічного балан-
сування на грані дефолту й пожежних заходів до від-
повідної реалізації державної довгострокової еконо- 
мічної стратегії, тому досвід, накопичений вітчизня-
ною і зарубіжною управлінською практикою в галузі 
створення та функціонування кластерів, можна бути 
використати для реалізації такої стратегії. 

Тому питання створення кластерів в економіці, 
ефективного управління ними є актуальним і потребує 
певних досліджень. 

Безумовно вчені-економісти вже не один рік при-
діляють увагу можливим шляхам вирішення цих пи-
тань. Наприклад, пропонують засади державної клас-
терної політики та концепцію кластерів як чинник 
підвищення конкурентоспроможності економіки дер-
жави [1; 2], проводять наукові семінари, на яких все-
бічно розглядаються можливості використання клас-
терів для регіонального розвитку [3], розробляють мо-
делі використання кластерного підходу для розвитку 
виробничих підприємств на основі забезпечення со-
ціо-еколого-економічної рівноваги розвитку території 
[4] тощо. 

Але доцільним є виявлення основних чинників 
ефективного функціонування та управління класте-
рами. 

Кластер в загальноекономічному сенсі є групою 
географічно локалізованих підприємств однієї чи де- 
кількох галузей, науково-дослідних центрів, вузів та 
інших установ, які взаємодоповнюють один одного в 
досягненні конкретного господарського ефекту і по-
силюють конкурентні переваги окремих компаній  
і, отже, кластера в цілому. 

Існують різні підходи до класифікації кластерів, 
при цьому використовується досить широкий ряд оз-
нак:  

географічне положення;  
наявність капіталу;  
близькість постачальників;  
стан конкурентоспроможності;  
доступ до спеціалізованих послуг;  
розвиток трудового потенціалу;  
наявність спеціалізованих навчальних закладів  

і дослідницьких установ; 
галузева приналежність;  
характер появи (стихійно, спонтанно, усвідом-

лено, навмисно або штучно створені); 
природа (індустріальний район); 
технологічні параметри (кустарні; індустріальні, 

що виробляють традиційні товари; інтелектуальні або 
інноваційні); 

спосіб формування (кластери з регіональної фор-
мою економічної діяльності, тобто регіонально обме-
жені об’єднання всередині споріднених секторів  
навколо наукового або промислового центру; кластери 
з вертикальними виробничими зв’язками в певних 
сферах діяльності, які об’єднано навколо головного 
підприємства або мережі основних підприємств, що 
охоплюють всі процеси виробництва: від постачання 
до збуту; галузеві кластери за рахунок об’єднання під-
приємств в різних галузях промисловості; промислові 
кластери). 

Найбільш відомими моделями кластерів є:  
ефіопська (центр африканського кластера на базі 

прямих іноземних інвестиції, зокрема колосального 
китайського інвестиційного портфелю); 

індійсько-китайська (основою кластера є іно- 
земні інвестиції, залучення передових технологій, що 
дозволяє забезпечити вихід готової продукції на світові 
ринки); 

італійська (організація господарської діяльності 
групи взаємозалежних підприємств, що діють у межах 
певної єдиної програми розвитку на обмеженій тери-
торії. Фахівці вважають, що для країн з перехідною 
економікою найбільше підходить саме така форма 
кластерної організації виробництва); 

радянська (основою кластера був територіально-
промисловий комплекс, для якого не існувало ринко-
вих відносин, конкуренція була зведена до мінімуму, 
виробництво концентрувалося на підприємствах- 
гігантах); 

російська (об’єднання групи промислових під- 
приємств, що мають коопераційні зв’язки для успіш-
ної реалізації спільних кластерних проєктів); 
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скандинавська (орієнтована на експорт або ім- 
портозаміщення); 

США (орієнтована на експорт, коли підприєм- 
ства знаходяться в одному регіоні й максимально ви- 
користовують його природний, кадровий та інтегра-
ційний потенціал); 

фінська (основою кластера є високий рівень ін-
тернаціоналізації бізнесу і присутність інновацій); 

шотландська (спільного виробництва, коли малі 
або середні підприємства об’єднуються навколо вели-
кого. Таку модель обирає більшість країн Європей- 
ського Союзу); 

японська (основою кластера є фірма-лідер з масш-
табним виробництвом, яка на різних стадіях свого  
технологічного ланцюжка залучає велику кількість по-
стачальників). 

Детально досвід виникнення, розвитку та функ-
ціонування кластерів в країнах Північної, Східної та 
Центральної Європи розглянуто в роботі [5]. 

Приклади успішних кластерів у світі: Силіконова 
долина (Каліфорнія, США) — у сфері комп’ютерних 
технологій; автомобілебудівний кластер у Детройті 
(США); Лондонський фінансовий сектор Сіті (Схід-
ний Лондон, Великобританія); авіаційна та космічна 
галузь у Тулузі (Франція); контейнерний порт Роттер-
даму (Нідерланди); центр діамантів у Антверпені 
(Бельгія).  

В Україні успішним можна назвати Інститут 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (за-
сновники: Науково-технологічний комплекс «Інститут 
електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України; 
«Титан», Центр сертифікації «Сепроз», «Центр роз- 
витку інновацій» та інші) та науково-технічний кон-
церн «Інститут монокристалів» HAH України (заснов-
ники: Науково-технічний концерн «Інститут моно- 
кристалів» HAH України; 27 підприємств з Харкова, 
Києва та Сум). 

Існують приклади успішних транскордонних кла-
стерів: «Долина Медікон», яка розташована на кордоні 
Данії та Швеції навколо затоки Ересунн (вона нарахо-
вує 26 лікарень, 12 університетів); кластер біотехноло-
гій, регіон Орезунд (Данія-Швеція); німецько-гол- 
ландський транскордонний кластер, який охоплює ре-
гіональні кластери і мережі в технологічних секторах 
пластмас, металообробки та біомедичному секторі; ні-
мецько-голландська мережа регіональних кластерів 
постачальників, технічних агентств та інноваційних 
установ навколо транснаціональних корпорацій Ocи  
і Nedcar; «Долина Доммель» (Бельгія та Нідерланди), 
яка складається з регіональних кластерів фірм високих 
технологій та інноваційних організацій; автомобіль-
ний кластер між Португалією й Іспанією; кластер 
скла, який розташований на суміжних територіях  
Австрії, Німеччини та Чехії; текстильний кластер, 
який функціонує на території прикордонних регіонів 
Австрії та Чехії; технологічний кластер, який створе-
ний та діє на суміжних територіях Австрії та Словенії. 

Кластери дозволяють оптимізувати контакти між 
окремими підприємствами, налагодити ефективну  
кооперацію, узгоджувати плани учасників кластера, 
що здійснюють різні види економічної діяльності. В 
той же час в їх межах між всіма учасниками вирішу-
ється питання щодо шляхів досягнення конкурентних 
переваг на певній території. Кластер є новою формою 
мережевої організації взаємодії окремих підприємств, 
яка дозволяє швидко, адаптуватися до надзвичайно  

мінливого зовнішнього середовища та сприяє зрос-
танню: конкурентоспроможності окремих підпри-
ємств, якості товарів, інвестицій та економіки в ці-
лому. 

Основними ознаками успішної діяльності класте-
рів можуть бути: 

взаємозв’язки, які дозволяють учасникам класте-
рів мати більш високий рівень виробничо-ринкового 
потенціалу в порівнянні з тими підприємствами, які 
працюють поодинці; 

кооперація та співробітництво, які стають стиму-
лами щодо впровадження інноваційних технологій та 
новітньої техніки; 

орієнтація на потреби ринку, яка є основою для 
визначення стратегії розвитку кластера; 

забезпечення відповідності стратегії кожного  
окремого підприємства загальній стратегії розвитку  
кластера, регіону, економіки країні в цілому. 

Поширення кластерної концепції можливо на 
будь-якій території і в будь-якій галузі економіки. Ос-
новою для досягнення успіху стають переваги за раху-
нок підвищення ефективності функціонування всіх 
підприємств у кластері, але основну роль в забезпе-
ченні стійкої конкурентоспроможності кластерів має 
якість корпоративної стратегії. 

Науково-обґрунтовану стратегію екологічно спря-
мованих транспортно-логістичних кластерів розвитку 
блакитного океану детально розглянуто у роботі [6], 
принципи формування кластера відновлювальної  
енергетики у статті [7], обґрунтування доцільності 
створення з переробки промислових відходів, в першу 
чергу відходів вугледобувної та металургійної промис-
ловості у публікації [8]. 

Головною особливістю галузевих кластерів є ме-
режева форма організації всього процесу виробництва: 
від постачання до збуту. Економічний ефект від ство-
рення та функціонування таких кластерів полягає в: 

більш ефективному використанні сукупного по-
тенціалу мережевих партнерів; 

можливому зниженні витрат на модернізацію ви-
робництва за рахунок передачі певних робіт партне-
рам, які є признаними фахівцями в цих видах діяль-
ності; 

встановленні довгострокових партнерських зв’яз-
ків, що дозволить підвищити ефективність процесу за-
безпечення всього циклу виробництва матеріальними 
ресурсами; 

підвищенні ефективності виконання окремих 
управлінських функцій на основі залучення спеціалі-
зованих установ; 

покращанні робіт в галузі сервісного обслугову-
вання; 

підвищенні надійності всіх учасників кластера 
при об’єднанні їх коштів. 

Для створення галузевого кластера як життєздат-
ної, самодостатньої, успішної та ефективної структури 
необхідна наявність основних умов (див. рисунок). 
Найбільш ефективною моделлю для старопромисло-
вих регіонів є галузевий кластер, в якому синергетич-
ний ефект від взаємодії учасників, що входять в цей 
кластер, досягається тільки за рахунок галузі, тому що 
саме вона в цьому випадку виступає об’єднуючим чин-
ником. У цьому випадку формується кластер великих 
підприємств з чітко вираженим єдиним центром,  
сильною кооперацією і практично відсутньою конку-
ренцією всередині структури. Слід зазначити, що по- 
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дібний вид кластера відрізняється від звичайної про-
мислової групи, в першу чергу, самостійністю і еконо-
мічною зацікавленістю в створенні, а по-друге, наяв-
ністю інноваційних основ функціонування. В даному 
випадку кластер — це вже мережева структура, яка 

включає представників влади, бізнес-спільноти, уста-
нов громадянського суспільства в регіоні, згуртованих 
навколо центра конкурентоспроможної економічної 
діяльності. 

 
 
 
 

Рисунок. Основні умови успішного створення та функціонування галузевого кластера 

Економічні зв’язки, які є основою створення га-
лузевих кластерів, оформляються як довгострокові  
контракти на основі вертикальних і горизонтальних 
взаємодій між різними учасниками кластера і діють за 
принципом синергізму. Такі об’єднання дозволяють 
малим підприємствам використовувати переваги не 
тільки малих форм підприємництва, а й великих ви-
робництв. Між підприємствами, що належать різним 
власникам, виникає спорідненість при збереженні  
кожним з них своєї автономності. 

Галузеві кластери використовують переважно го-
ризонтальні зв’язки, спеціалізацію і доповнюють один 
одного, досягаючи більш високих результатів на ос-
нові використання переваг територіального розташу-
вання підприємств і можливостей регіонального уп-
равління. Як і органи влади, які відповідають за роз-
виток регіону, галузеві кластери можуть забезпечити 
залучення додаткових інвестицій, активізувати іннова-
ційні процеси, а також вирішити певні соціальні про-
блеми в регіоні. 

Ознакою галузевого кластера є цільова підприєм-
ницька діяльність. В межах галузевого кластера об’єд-
нується не тільки виробничий, але й інноваційний по-
тенціал всіх учасників, здійснюється комплексне уп-
равління всім виробничим процесом: від постачання 
до збуту, підвищується якість продукції, сервісного об-
слуговування. Об’єднання зусиль всіх учасників клас-
тера на певній території дає значні переваги в конку-
рентній боротьбі, сприяє модернізації всіх процесів, 
проведенню гнучкої політики, необхідної в умовах  
мінливого зовнішнього середовища, та перерозподілу 
ризиків.  

Відмінність галузевого кластера від інших форм 
економічних об’єднань полягає в тому, що підприєм-
ства кластера не йдуть на повне злиття, а створюють 
механізм взаємодії, що дозволяє їм зберегти статус 
юридичної особи й при цьому співпрацювати як з ін- 

шими підприємствами, котрі утворюють кластер, так  
і з підприємствами за його межами. У кластерах фор- 
мується складна комбінація конкуренції та кооперації, 
особливо в інноваційних процесах. Тобто, ще однією 
з ознак галузевого кластера є те, що він мобільний, 
має тісні економічні зв’язки і галузеву взаємодопов-
нюваність, відрізняється маркетинговою політикою, 
єдиним інформаційним простором. 

Також однією з основних ознак діючих галузевих 
кластерів є вимоги ринків, на яких вони працюють й 
на які збираються вийти, бо тільки попит визначає, 
яку продукцію та в якій кількості треба виробляти в 
кластері. Найчастіше виходи на ринки з більш висо-
кими вимогами до якості продукції та умов поставок, 
можуть стати реальним стимулом щодо вдосконалення 
всього виробничого процесу або в окремих його учас-
ників. У свою чергу регіональні органи влади мають 
можливість щодо стимулювання учасників кластера за 
рахунок надання субсидій. Також вони можуть ініці- 
ювати проведення торгових ярмарків для залучення 
більш широкого кола покупців, організовувати обмін 
досвідом між місцевими й закордонними підприєм- 
ствами для подолання існуючих недоліків на підпри-
ємствах, в регіональній інфраструктурі та структурі  
технологічних інститутів.   

Втілення в життя концепції розвитку галузевих 
кластерів в старопромислових регіонах передбачає 
проведення комплексу економічних заходів:  

перегляд концепції управління розвитком ре- 
гіону, яка передбачає чітку класифікацію галузей і під-
приємств за потенційною здатністю до економічного 
зростання;  

визначення можливих методів впливу керів- 
ництва регіону;  

розробку переліку підприємств, для яких доціль-
но застосувати процедури націоналізації або банкрут-
ства; 

Н
а
я
в
н
іс
т
ь:

 

ресурсів, підприємств та відповідної інфраструктури

нових технологій в організації виробництва, збуту, управління, фінансування, здатних 
відкрити нові можливості  

єдиного інформаційного простору

інвесторів, зацікавлених в отриманні прибутку від функціонування кластера 

нематеріальних активів, які можна використати для виготовлення конкурентної  
продукції  

ініціативних і впливових людей, які можуть згуртувати учасників та зацікавити їх  
отриманням певної економічної вигоди 

науково-обґрунтованої стратегії розвитку кластера
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визначення можливого рівня участі коштів місце-
вих бюджетів в капіталах учасників кластера;  

підвищення статусу регіональної політики з роз-
робкою необхідних законодавчих актів;  

виявлення всього комплексу інструментів і ре- 
сурсного потенціалу при розробці концепції розвитку 
регіону, адекватної цілям інноваційно-кластерного  
розвитку регіону. 

У останнє десятиріччя кластери та регіональна 
політика, що заснована на них, можуть бути найбільш 
успішним інструментом економічного розвитку регіо-
нів в Україні, яка тільки починає будувати свою ре- 
гіональну політику. Для старопромислових регіонів га-
лузеві кластери є саме тим ефективним механізмом, 
який забезпечить ефективне функціонування їх госпо-
дарського комплексу на основі раціонального вико- 
ристання економічного потенціалу регіону та дозво-
лить досягти сталого його розвитку. 
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