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ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: МАЙБУТНЄ 

ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ВЛАДИ ТА НАСЕЛЕННЯ 
 

Сучасні знання менеджменту, регіоналістики, національної та галузевої 
економіки активно вивчають та розширюють за рахунок включення знань з 
теорії інтеграції, опрацювання досвіду інтеграційні процесів, залучення до 
практики нових моделей організації бізнесу та суспільного відтворення. Такі 
знання розширюють межі міжнародної економіки, прогнозування та 
моделювання розвитку складних систем, оновлення бачення майбутнього міст 
та великих урбанізованих агломерацій, моделей управління  державними 
корпораціями, оновлення механізмів регулювання бізнесу та ринків. 

Великим та стрімким напрямом розвитку систем знань регіналістики 
постає теорія та методологія кластерної економіки, яка ґрунтується на досвіді 
кластероутворення підприємств, безперервного нарощення цього активного 
процесу за рахунок співпраці підприємств з владою, населенням, суспільними 
організаціями. Такі знання вже отримують своє визнання у вигляді 
національних та міжрегіональних проектів кластерної економіки ЄС, Канади, 
Китаю. Вони положенні в фундамент розробки кластерної політики ЄС, 
цільової підтримки кластерів підприємств США, механізмів стимулювання 
кластерів підприємств вільних зон Китаю. 

Теорію, методологію та практику кластерної економіки та активної 
кластеризації регіонів, формування кластерів підприємств розробляли та 
розширювали з позиції національного досвіду українські наукові. Особливої 
уваги з позиції стимулювання кластероутворення та підтримки кластерів 
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підприємств приділяли Захарова О., Захарченко В., Колмийцева О., 
Макаренко М., Фінагіна О., Журба І., Панкова Л, Скибська К. 

В Україні існує великий потенціал кластероутворення, як на рівні 
підприємств та галузей, так і в більш складних моделях взаємодії «влада-
бізнес – ринкові утворення – населення». Такий потенціал в умовах активної та 
цілеспрямованої державної політики повинен сформувати українську модель 
кластерної економіки на основі врахування балансу інтересів усіх учасників 
процесу (рис 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Потенціал кластерної економіки та участі підприємств в 

кластероутворені 

Кластерна економіка 

Потенціал Роль підприємств 

Наукові та практичні знання. Теорія та 
методологія кластерів, 

кластероутворення, кластерної економіки, 
інноваційних кластерів та мереж.  

Формалізована та неформалізована 
практика співпраці, технології цільових 
комунікацій, визначення  та оцінки 

ризиків, зон безпеки 

Формування та залучення  інтегрованих 
ресурсів: галузевих та місцевих; 

підприємств та органів влади; освіти та 
науки 

Необмеженість інноваційного росту на 
інтегрованих платформах 

Перспективність та пріоритетність 
співпраці з населенням, соціальна 

орієнтованість, інформаційна відкритість 
та прозорість, мультикультурність 

Стратегічне бачення галузевих ринків, 
нових продуктів та технологій, 

регіональних ринків та специфіки 
їхнього відтворення.  

Досвід залучення та опрацювання 
інноваційних та науково-дослідних 
проектів, наявність інноваційного 

менеджменту 

Різноманітний світовий досвід 
систематизований в теорії та методології 

науки 

Напрацювання технологій соціального 
менеджменту, позитивний досвід 

соціальної відповідальності 

Практичний досвід підприємств в 
моделях співпраці з світовими 

кластерами 

Комплекс знань регіоналістики, державного 
та галузевого менеджменту 



Секція: Теорія і практика управління соціально-економічним розвитком: підприємство, регіон, країна 
 

 

18 

 
В сучасному інструментарії державного та регіонального менеджменту  

кластерна політика стала одним із найпоширеніших видів соціально-
економічних політик. Унікальність кластерної політики полягає в її  
можливості м’якого регулювання господарської діяльності, стимулюванні 
процесів життєдіяльності та соціального розвитку. В Україні потенціал 
кластерної політики, як  сучасного управлінського інструментарію відповідного 
до потреб інформаційної економіки використано не в повній мірі [1]. 

Потенціал кластерної політики рекомендуємо розглядати з позиції  
залучення системи сучасних знань регіонального менеджменту: комплексності 
цього виду політики (має спільні заходи з інноваційною, інвестиційною 
політикою, заходами підтримки малого та середнього бізнесу); багатоцільового 
характеру впливу, різноманітності завдань та результатів, що можуть бути 
отримані; залучення наукових досліджень, розробок різного спрямування; 
перспективності балансування, консолідації, гармонізації економічних та 
соціальних інтересів (на рівні відносин «держава-регіони»; «бізнес-населення»; 
«галузі-регіони»); залучення інструментарію стратегічного розвитку територій , 
як з позиції формування заходів, так і в новітніх форматах – контролю, 
мотивації, організації самостійних напрямів розвитку (наприклад мережевих 
технологій; інтернет-ресурсів; інформаційного забезпечення); унікальності 
механізмів формування зайнятості населення, стимулювання ринків праці, 
підтримки новітніх видів діяльності для окремих територій; виявлення та 
залучення до оцінки неформальних кластерів з метою подальшої підтримки; 
формування прозорих механізмів та інструментів використання регіональних 
ресурсів; спрощення доступу до баз та технологій  інновацій, науково-
дослідних розробок, досвіду бізнес-проектування,  технологій комерціалізації 
проектів; формування цільових механізмів управління знаннями – світовий, 
національний, регіональний масштаб; необмеженості форм комунікацій, 
заходів, координування дій, накопичення та використання ідей; новітніх 
технологій перерозподілу ризиків, соціальної та екологічної відповідальності; 
залучення сітьової організації бізнесу, комунікацій, інформаційного 
забезпечення [1]. 

Теоретико-методологічне обґрунтування, різновекторний аналіз теорій 
інтеграційної розбудови складних систем – регіонів, галузей, ринків, , 
систематизація етапів формування знань теорії інтеграції,  визначення 
характерних ознак сучасного етапу інтеграції в масштабах світової спільноти – 
глобалізації та міжнародної інтеграції, виокремлення напрямів досліджень та 
розвитку розбудови інтеграційних процесів в українській економіці 
окреслюють перспективність та значущість інтеграційним  зрушенням, як 
системному вектору переходу до кластерної економіки . Накопичена  теорія та 
методологія теорії інтеграції формує та визнає свій активний перехід від 
галузево-ринкової  організації  господарських систем та  моделей економічного 
відтворення до кластерно-мережевих. 
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Економічний розвиток є базовим явищем для стабільного та ефективного 

функціонування регіональної економіки й створення сприятливих умов для 
техніко-технологічного й інноваційного оновлення виробничих потужностей 
суб’єктів господарювання території і забезпечення тенденцій зростання якості і 
рівня життя населення регіону, так як саме економічні важелі являються 
визначальними для безперервного прогресу суспільства. Від того, наскільки 
інтенсивно й результативно розвиваються економічні процеси в регіоні будуть 
залежати можливості для його соціального розвитку та перспективи його 
легкого та природного потрапляння до мережі інтеграційних процесів, що несе 
за собою додаткові соціально-економічні переваги та підґрунтя для розвитку.  

Найбільш інформативним індикатором економічного розвитку регіонів 
країни є динаміка ВРП, так як саме цей показник надає комплексну 
характеристику процесів, що протікають у регіоні, рис. 1 [1; 2, с. 12]. 

У гривневому еквіваленті спостерігається позитивна динаміка ВРП, при 
тому, що починаючи з 2014 р. суттєво збільшилися темпи його зростання. 
Водночас у доларовому еквіваленті ситуація виглядає дещо менш позитивною: 
максимальний рівень показника було досягнуто у 2013 р., а надалі відбулося 
різке падіння обсягу валового регіонального продукту, яке спостерігалося три 
роки і лише у 2017 р. відбувся незначний прогрес. Проте навіть у 2017 р. ще не 
вдалося досягти найнижчого докризового рівня 2010 р.  
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