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Кластер — це група фірм чи галузей, взаємопов’я-
заних між собою та з фірмами, які географічно скон-
центровані у певному місці, діють у певній сфері та 
взаємодоповнюють одна одну (за М. Портером).

М. Портер вважає, що кластери утворюються завдя-
ки таким економічним ефектам:

1) ефекту масштабу виробництва;
2) ефекту охоплення (використання одних і тих са-

мих чинників виробництва багатьма фірмами); 
3) ефекту синергії (спільної або кооперативної вза-

ємодії, що дає можливість малим підприємствам подо-
лати нижню межу рентабельності); 

4) тригерного ефекту (мінімізації витрат на освоєн-
ня нових технологій).

У кластері підприємства мають можливість отрима-
ти додаткові конкурентні переваги, здійснюючи вну-
трішню спеціалізацію, стандартизацію, мінімізуючи 
витрати на впровадження інновацій. Особливо важли-
во те, що з’являються сприятливі можливості для упро-
вадження інновацій без загрози жорсткої конкуренції. 
Більше того, у кластері найконкурентоспроможніші 
компанії передають по технологічному ланцюжку ін-
шим його суб’єктам — проміжним і кінцевим спожи-
вачам — свої конкурентні переваги. При цьому держав-
ні чи приватні інвестиції приносять одночасну користь 
багатьом фірмам. А наявність у кластерах гнучких під-
приємницьких структур малого бізнесу, особливо вен-
чурного, дає змогу формувати інноваційні «точки зрос-
тання», упроваджувати нові форми й методи роботи з 
постачальниками і споживачами тощo. 

Переваги кластерів та інших корпоративних струк-
тур пояснюються тим, що вони: 

1) забезпечують доступ до спеціалізованих послуг за 
порівняно низькими цінами; 

2) передбачають, хоча й широке, але обмежене 
членство; 

3) базуються на контрактних відносинах, які перед-
бачають взаємну вигоду;

4) полегшують процес входження до горизонталь-
них корпоративних структур малих підприємств; 

5) базуються на співпраці, а тому не передбачають 
жорсткої конкуренції. 

Існування кластера дає змогу ефективно вести діалог 
з урядовими структурами, оскільки державна підтрим-
ка та створення сприятливого інвестиційного середови-
ща з метою поліпшення умов функціонування класте-
ра приносять користь багатьом фірмам, а не лише об-
меженому їх колу, як це відбувається при лобіюванні 
своїх інтересів представниками вузьких секторів вироб-
ництва.

Формування кластерів переважно на регіонально-
му рівні вказує на важливість географічного місця роз-
ташування суб’єктів конкуренції для формування їхніх 
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конкурентних переваг, незважаючи на прогресування 
глобалізації.

Проте М. Портер застерігає, що за певних умов 
участь у кластері може й сповільнювати процеси но-
вовведень, особливо, якщо в кластері застосовується 
один підхід до конкуренції. Підприємства кластера мо-
жуть не підтримувати впровадження радикальних ін-
новацій, які змінюють стару рутинну поведінку. Але, 
незважаючи на деякі негативні чинники, кластери ві-
діграють важливу роль у конкурентній боротьбі, що 
веде до підвищення конкурентних переваг для різних 
суб’єктів кластера. 

Загалом можна зробити висновок, що високу кон-
курентоспроможність національної економіки нині 
щонайбільше пов’язують зі створенням у регіонах ін-
новаційних кластерів.

СВІТОВИЙ ДОСВІД  
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

У світі є ще досить багато прикладів створення ви-
сокоефективних територіальних об’єднань підприємців 
окремих галузей економіки, які отримали назву класте-
рів. Значний досвід створення кластерів нагромаджено 
в індустріально розвинених країнах (США, Італії та ін.). 
Наприклад, у США функціонують 380 кластерів. У них 
зайнято більше половини робочої сили США і виро-
бляється 60 % обсягу промислової продукції країни  
[8, с. 258]. 

Структура та особливості організації і функціону-
вання багатьох американських кластерів детально ви-
вчені. Так, М. Портер [7] детально розглянув структуру 
виноробного кластера у Каліфорнії. Цей кластер вклю-
чає 680 комерційних винарень та декілька тисяч неза-
лежних виноградарів. Ядро кластера функціонально до-
повнюється тими галузями, які підтримують виноробну 
промисловість і вирощування винограду, включаючи 
забезпечення сортами винограду, іригаційним та зби-
ральним обладнанням, бочками тощо. До об’єднання 
входять також спеціалізовані громадські організації та 
рекламні фірми, численні видавництва, що обслугову-
ють виноробну промисловість і торгові агенції.

Чимало кластерів США мають чітко виражену фар-
мацевтичну спеціалізацію. Причому кількість біотехно-
логічних фірм у кластерах постійно зростає. Більшість 
із них фінансується венчурним капіталом [1, с. 72—73]. 

Значний досвід організації кластерів нагромадже-
но в Японії. Він показав, що ефективність кластерів 
зростатиме, якщо буде поглиблюватися спеціалізація 
регіонів, а місцевим органам влади буде надано біль-
ше прав і відповідальності щодо розвитку бізнесу в них  
[11, с. 8—9].

Кластери, що виникають на основі малих та серед-
ніх підприємств в Італії, називаються «індустріальни-
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ми округами». За визначенням Італійського інституту 
статистики, «індустріальний округ — це соціоекономічна 
одиниця на локальній територіальній основі, де взаємоді-
ють спільноти людей, які беруть участь в одному й тому 
самому виробничому процесі» [8, с. 260]. 

Варто зауважити, що на індустріальні округи в Італії 
припадає 30 % усіх зайнятих [8, с. 260]. Найвідомішим 
у світі є індустріальний округ з виготовлення взуття, до 
якого належать компанії Ферагамо й Гучі, а також чис-
ленні спеціалізовані постачальники.

У контексті кластеризації економіки України зна-
чний інтерес представляє досвід формування й функці-
онування кластерів у країнах з перехідною економікою 
(Китай, Польща, Чехія, Словенія, Румунія, В’єтнам) та 
в країнах, що розвиваються (Індія та ін.). Оригінальне 
узагальнення цього досвіду зроблено С. Соколенком 
[10, 11]. 

Зарубіжна практика кластеризації економіки в регі-
онах підтверджує доцільність та актуальність створен-
ня кластерних структур в Україні. Більше того, ми вва-
жаємо, що конкурентоспроможність України загалом і 
на регіональному рівні зокрема значною мірою залежа-
тиме від того, наскільки оперативно формуватиметься 
й розгортатиметься модель підтримки й розвитку най-
сучасніших кластерних структур. Однак при створенні 
кластерів в Україні не слід механічно копіювати зару-
біжні технології кластеризації економіки [9, с. 78].

ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ  
СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Кластери в українських реаліях ми розглядаємо як 
найпрогресивнішу територіально-галузеву корпоратив-
ну структуру, що створюються на базі спеціалізованих 
виробничо-територіальних систем [6, с. 188]. 

За визначенням М. Войнаренка, в умовах України 
«кластер — це галузево-територіальне добровільне об’єд- 
нання підприємств, що тісно співпрацюють із наукови-
ми установами та органами місцевої влади з метою під-
вищення конкурентоспроможності власної продукції та 
економічного зростання регіону» [2, с. 31]. 

Ідея кластеризації економіки України на регі-
ональному рівні вперше почала реалізовуватись у 
Хмельницькій області з 1998 р. з ініціативи відомого 
американського економіста Вольфганга Прайса та на-
уковців Технологічного університету Поділля (нині — 
Хмельницький національний університет). Завдяки ре-
алізації Програми «Поділля перший» в області було 
створено перших три кластери — швейний, будівель-
ний та харчовий. Так, у швейний кластер об’єдналися 
більш як 20 підприємств. Вони відійшли від масового 
виробництва уніформ і розпочали формувати свої мо-
дельні лінії, раціонально розподіливши між собою рин-
ки збуту продукції. Створення на базі 30 підприємств 
будівельної галузі кластера «Поділля» сприяло збіль-
шенню обсягів будівельних робіт, упровадженню но-
вої технології випуску суміші типу «Церезит», яка вдві-
чі дешевша від польської та виготовляється з місцевих 
компонентів. 

З 2005 р. на Хмельниччині розпочато новий етап 
формування кластерів — у напрямку виробництва но-
вих будівельних матеріалів, охорони та комерціаліза-
ції культурної спадщини, інформаційно-освітньої сфе-
ри, кластера органічного землеробства, фруктово-
го кластера «Подільське яблуко». Наймолодшим на 
Хмельниччині є кластер екоагротуризму в селі Грицеві 
Шепетівського району [11, с. 22—23].

Нині в Україні кластерні структури сформовані вже 
в 7 областях та м. Севастополі. Окрім Хмельницької 
області, кластери виникли в Івано-Франківській (з ту-
ризму і виробництва сувенірної продукції — клас-
тер «Сузір’я», виготовлення виробів з овечої вов-
ни — кластер «Ліжникарство та інші художні промис-
ли на Прикарпатті»), Рівненській (з деревообробки в 
Рокитнівському районі), Херсонській (транспортно-
логістичний кластер «Південні ворота України»), 
Полтавській (кластер екологічно чистого дитячо-
го харчування «Полтавщина»), Одеській (кластер ор-
ганічного землеробства і зеленого сільського туризму  
у Придунав’ї), Харківській (кластер свинарства та м’яс- 
них виробів) та м. Севастополі (7 кластерних об’єднань, 
у т. ч. туристсько-рекреаційні «Херсонес» та «Байдари-
тур») [4, с. 50—56; 5, с. 79—85; 11, с. 21—33; 12].

Певні успіхи у створенні кластерних структур в 
Україні можна пояснити не тільки об’єктивними чин-
никами (занепадом економіки більшості регіонів 
тощо). Важливу роль відіграли й суб’єктивні чинники, 
зокрема діяльність групи Прайса у Хмельницькій об-
ласті та проведення міжнародного економічного фору-
му «Нові виробничі системи та прискорений розвиток 
регіонів» (2001 р.), на якому детально обговорювалися 
шляхи кластеризації економіки України на регіональ-
ному рівні.

Однак потенціал регіональної кластерної економі-
ки в Україні ще далеко не вичерпаний. На наш погляд, 
шляхом кластеризації необхідно розвивати машинобу-
дівні райони, насамперед Харківський. Ядром класте-
ра в цьому районі міг би стати регіональний технопарк. 
В Україні кластери типу індустріальних округів доціль-
но формувати в регіонах з достатнім рівнем підпри-
ємницької ініціативи та розвитком дрібних промислів 
(Прикарпаття, Закарпаття та ін.).

Для координації діяльності кластерів на регіональ-
ному рівні необхідно створювати асоціації. Перша 
така асоціація була створена в Хмельницькій облас-
ті в рамках реалізації Програми «Поділля перший». 
Нещодавно було прийнято рішення про формування 
на базі семи кластерних об’єднань Севастополя мега-
кластера «Севастополь» [11, с. 25—26]. Створення ме-
гакластерних структур дозволяє більш повно викорис-
товувати переваги від кооперації та об’єднання зусиль 
(ефект синергії) їх учасників.

Нині до співпраці в Асоціації «Поділля перший» за-
лучені наукові установи та органи місцевої влади. Так, 
до керівного комітету асоціації входять провідні вче-
ні Хмельницького національного університету, на-
чальники управлінь економіки обласної адміністрації 
та міськвиконкому, керівники банківських структур, 
торгово-промислової палати тощо. Підприємства, що 
входять до Асоціації «Поділля перший», мають такі ви-
годи від цього: допомога експертів у питаннях техноло-
гічної модернізації виробництва, запровадження торго-
вих знаків та експортних стандартів, новітніх техноло-
гій та маркетингу, участь у промислових виставках, яр-
марках, програмі стандартизації тощо.

Ми вважаємо, що виникнення кластерних асоціацій 
в Україні — важлива ланка на шляху до створення ре-
гіональних індустріальних кластерів. 

Проектування і створення регіональних індустріаль-
них кластерів — шлях до конкурентоспроможної еко-
номіки регіону. У ситуації, що склалася в економіці 
України, необхідно використати найбільш прагматич-
ну форму корпоративного укладу економічних відно-
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син. Такою формою, на наш погляд, є індустріальні 
кластери. Вони можуть бути як горизонтального, так і 
вертикального типу і мати вигляд конгломератного ме-
режевого об’єднання [3].

Отже, індустріальні кластери — це ліберальні (добро-
вільні) відкриті організаційно-правові та виробничо-
торговельні структури з високим рівнем координуван-
ня функцій та відносин, спрямованих на досягнення 
кінцевих позитивних результатів.

Виходячи зі специфіки виробництва, індустріаль-
ні кластери можуть формуватися як високоспеціалі-
зовані (гомокластери) і як слабоспеціалізовані (гете-
рокластери). Гомокластери більш характерні для під-
приємств машинобудівного профілю, вугільної спеці-
алізації, тоді коли гетерокластери характерні для під-
приємств переробних галузей, пов’язаних передусім із 
сільськогосподарським виробництвом. Особливим ти-
пом гетерокластерів є т. зв. регіональні індустріальні 
кластери (РІК). 

Під регіональним індустріальним кластером ми ро-
зуміємо інноваційну структуру, що формується в ре-
гіоні на основі концентрації мереж виробників, по-
стачальників і споживачів, пов’язаних спільними 
схемами виробництва і реалізації продукції, пробле-
мами регіонального відтворення та розвитку інсти-
туційного середовища. Основна мета створення РІК 
полягає в необхідності налагодження кооперативної 
взаємодії між суб’єктами регіональної економіки для 
реалізації їх власних цілей та конкурентних переваг 
регіону. 

РІК «НАУКОВИЙ ВИРОБНИЧО- 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС»

Особливості проектування РІК розглянемо на при-
кладі кластера «Науковий виробничо-торговельний 

альянс». Проектування цього кластера передбачає роз-
робку спеціального Положення, яке має титульний ар-
куш і такі основні розділи [8, с. 263—282].

Загальні положення
Учасники (дійсні члени РІК), реалізуючи належне 

їм право добровільного об’єднання своєї виробничої, 
наукової, комерційної та інших видів діяльності з ін-
шими суб’єктами (асоційованими членами РІК), ство-
рюють об’єднання суб’єктів господарської діяльнос-
ті — регіональний індустріальний кластер «Науковий 
виробничо-торговельний альянс».

РІК не є статутним об’єднанням, він функціонує 
на договірних засадах з метою науково-технічної та 
виробничо-торговельної співпраці учасників, їхньої 
спільної діяльності на основі координації управлін-
ських рішень в інвестиційній, фінансовій та зовніш-
ньоекономічній сферах.

Структура кластера
Положення передбачає добровільне нестатут-

не об’єднання існуючих суб’єктів господарювання 
(вітчизняних і зарубіжних комерційних банків [фі-
лій], страхових компаній, торгово-промислових па-
лат, товарних універсальних бірж, районних агро-
торгових домів, центрів стандартизації і метрології, 
підприємств та інших зацікавлених господарських 
суб’єктів), а також добровільне створення таких уста-
нов, як аналітичний центр торгово-промислової па-
лати, районні консалтинг-центри, центральна торго-
вельна компанія, торговий дім із власною мережею 
роздрібної торгівлі, науково-дослідні й дослідно-
конструкторські організації, технопарки, бізнес-
інкубатори тощо (рис.).

Рис. Схема регіонального індустріального кластера «Науковий виробничо-торговельний альянс»:
ЦБ — центральний банк; ЦТК — центральна торговельна компанія; СК — страхова компанія; ТУБ — то-

варна універсальна біржа; РАД — районні агроторгові доми; ТД — торговий дім; ТПП — торгово-промислова 
палата; АЦ ТПП — аналітичний центр торгово-промислової палати; ЦСМ — центр стандартизації і метрології; 
НДДКО — науково-дослідні і дослідно-конструкторські організації.
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Ініціаторами-засновниками РІК можуть бути будь-
які суб’єкти господарської діяльності, які розуміють 
його важливість і формують президентську раду РІК 
як координатора групи з подальшим її розширенням за 
рахунок інших членів, які виявили бажання бути учас-
никами кластера.

Дійсними членами РІК вважаються суб’єкти госпо-
дарювання (підприємства, організації), які визнають це 
положення і від імені яких, за рішенням відповідного 
органу, наприклад загальних зборів акціонерів підпри-
ємства або організації, уповноважені керівники подали 
лист-заяву в президентську раду кластера.

Асоційованими членами РІК вважаються суб’єкти 
господарювання, які об’єднані, наприклад, у 
науково-технологічний центр при кластері і співп-
рацюють з дійсними членами кластера на договір-
них засадах.

Правовий статус
Членами РІК є юридичні особи, які мають право 

самостійно здійснювати свою господарську діяльність 
у відповідності з чинним законодавством України. 
Вони делегують президентській раді РІК повноважен-
ня з централізованої координації своєї діяльності на 
основі прийнятих рішень призначених членів рад ди-
ректорів.

Мета і предмет діяльності
Метою діяльності РІК є захист комерційних та ін-

ших інтересів його учасників, підвищення конкуренто-
спроможності, стимулювання розвитку та розширення 
ринків збуту товарів (робіт, послуг), що виробляються 
учасниками кластера, координування їхньої діяльності, 
реалізація спільних інвестиційних програм.

Предмет діяльності РІК включає реалізацію повно-
важень з централізованої координації діяльності учас-
ників кластера з таких питань:

• виробництво та реалізація продукції (робіт, по-
слуг) у рамках спільної діяльності;

• організація виробничого, комерційного, консуль-
таційного, інформаційного, технічного обслуговування 
учасників кластера;

• інвестиційна діяльність, створення інвестиційних 
фондів, інвестиційних компаній та інших організацій-
них структур для проведення операцій з цінними папе-
рами, залучення додаткових коштів для фінансування 
учасників кластера;

• проведення маркетингових досліджень кон’юн-
ктури ринку та інших досліджень, організація і прове-
дення рекламної роботи;

• проведення наукових досліджень та дослідно-
конструкторських робіт;

• організація постачання та збуту, зовнішньоеконо-
мічної, комерційної та інших видів діяльності в інтере-
сах учасників кластера;

• координація та узгодження діяльності учасників 
кластера;

• пошук потенційних партнерів для встановлення 
комерційних, виробничих, науково-технічних та інших 
форм співпраці й кооперації на території України та за 
її межами;

• будь-які види діяльності, здійснення яких не су-
перечить чинному законодавству України і які відпо-
відають цілям організації РІК «Науковий виробничо-
торговельний альянс».

Повноваження і функції учасників кластера
Для досягнення цілей діяльності РІК «Науковий 

виробничо-торговельний альянс» його учасники до-
бровільно делегують президентській раді кластера від-
повідні повноваження. Функції дійсних членів класте-
ра визначаються чинним Положенням, статутними до-
кументами та нормативними і законодавчими актами 
України. 

З позицій трансформаційної економіки створен-
ня кластерів у регіонах має забезпечити підвищення її 
конкурентоспроможності за рахунок:

• перепрофілювання компаній та організації ново-
го виробництва у компаніях і корпоративних структу-
рах регіонального базування (виробничо-торговельних 
та виробничо-фінансових);

• зростання прибутковості й конкурентоспромож-
ності виробництва, причому як окремих компаній, так 
і їх альянсів;

• дифузії інновацій: і в самих корпоративних струк-
турах, і в інноваційному просторі навколо т. зв. «полю-
сів економічного зростання»;

• ринкової самоорганізації господарства на регі-
ональному рівні, що вже проявляється у формуванні 
регіональних систем ринкових відносин, регіональних 
ринків та ринкової інфраструктури.
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