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Постановка наукової проблеми. Інтенсивність регіонального розвитку залежить від 

значного числа чинників, одним із визначальних з яких є кластерна політика. Кластерна політика 
є результатом активної дії груп передумов управлінського (широке коло передумов – 
інформаційного, аналітичного, науково-дослідного характеру та ін.), ринкового, інституційно-
правового та економічного характеру. Такі передумови діють поступово, мають певну 
векторність руху, потребують чіткого визначення та системного дослідження, окреслюють 
велику кількість потенційних сценаріїв розвитку, в першу чергу, активного просування змін, 
проектів, окремих заходів в регіонах. 

В цілому наголосимо, що кластерна політика, як інструмент формування кластерної 
економіки, має орієнтуватися на активацію процесів інтеграції економічних, соціальних та інших 
потенціалів регіонів, бізнесу, влади, що здатні створювати синергетичний ефект. Його 
використання та трансформація у подальшому розвитку кластерних ініціатив з метою отримання 
нових можливостей і джерел має ґрунтуватися на дослідженнях інформаційно-аналітичного, 
методологічного та інституційного супроводження. Отже, реалізація кластерної політики в 
умовах української економіки має бути зорієнтованою на створення сприятливого середовища 
для впровадження інновацій, розширювати межі інвестицій в інфраструктуру кластерів і 
людський капітал, а також допомагати групам однієї спрямованості ефективно взаємодіяти між 
собою, впроваджувати пріоритетні проекти з позиції інноваційного майбутнього України.  

При реалізації програм розвитку кластерної політики в регіонах України представляється 
необхідним урахування та адаптація аналогічного досвіду зарубіжних країн. Щоб кластерна 
політика не перетворилася на черговий інструмент лобіювання інтересів владних структур, вона 
має відповідати вимогам: 

охоплювати, по можливості, максимально широке коло учасників; 
бути максимально прозорою – з інформаційного й документаційного боків; 
формувати засади цільової управлінської культури на принципах – довіри, відкритості, 

балансу інтересів стейкхолдерів. 
Кластерна політика будівельного комплексу України при визначенні заходів, що 

забезпечують її реалізацію, має ґрунтуватися на комплексному регулюванні та стимулюванні 
процесу кластероутворення: ретельному, неупередженому аналізі з використанням інструментів 
кластерного картування, бути максимально інноваційно орієнованою, орієнтуватися на 
досягнення у найближчий час синергетичних ефектів. Ініціацію такої політики слід здійснювати, 
переважно, на регіональному рівні. 

© Захарова О. В., Карлова О. А., Потапенко Т. П., 2018 
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Кластерна політика регіонального розвитку на основі парадигми «регіон-галузь» 
покликана нейтралізувати ефекти вузького корпоративного підходу. Державні та місцеві органи 
влади мають залучати інструменти прямої участі в кластерних ініціативах для удосконалення 
існуючих або формування нових кластерів. Інший напрям – опосередкована підтримка учасників 
кластерних ініціатив, формування платформи для кооперації, конкуренції в інтересах розвитку 
кластерних зв’язків та мережевого співтовариства.  

Перспективи соціального та економічного розвитку регіонів актуалізують питання 
розвитку будівельного комплексу України, що є впливовими на ефективність всіх сфер 
економіки, соціальні стандарти життєдіяльності населення, формування інноваційного вектору 
змін. Важливу роль в активізації, системності руху регіонів України до європейських стандартів 
діяльності будівельного комплексу відіграє кластерна політика.  

Аналіз публікацій. Сьогодні розвиток регіонів України повинен відбуватися в форматах 
науково обґрунтованої кластерної політики будівельного комплексу на засадах інноваційних 
технологій, проектів, нових продуктів відповідних до найсучасніших трендів наукового та 
технічного прогресу. Кластерний підхід економічного розвитку регіонів вже довів свою 
ефективність у провідних країнах світу та має свій позитивний досвід у вигляді накопиченої 
теорії та методик кластероутворення.  

Ґрунтовними дослідженнями кластерної теорії є роботи зарубіжних класиків 
Т. Андерсона, Е. Бергмана, Р. Бошма, Е. Віссера П. Вольфгана, М. Портера, Є. Дж. Фезера. 
Значний внесок в адаптацію кластерного підходу до вітчизняних умов зробили українські вчені: 
О. Амоша, В. Геєць, Д. Гулак, М. Войнаренко, В. Дубницький, М. Долішній, О. Коломицева, 
О. Крайник, Д. Крисанов, О. Кудріна, Р. Манн, С. Соколенко, Д. Солоха, Л. Федулова, 
О. Фінагіна, Л. Чернюк та ін. 

Проте ряд питань теоретичного та методичного характеру, пов’язаних із формуванням 
інноваційної моделі кластерної політики регіонального розвитку та визначенням пріоритетів 
кластерної політики в регіонах є досі недостатньо розкритими, що обумовило актуальність теми 
дослідження.  

Мета статті. Метою дослідження є вивчення та визначення управлінських засад 
формування кластерної політики регіонального розвитку будівельного комплексу України, що 
забезпечить не лише економічне зростання, але й визначить пріоритети кластеризації на засадах 
сучасних технологій та трендів майбутнього в будівництві.  

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Кластеризація, як складний процес інтегрування різноманітних ресурсів, відносин, дій та заходів, 
дозволяє підприємствам активно залучати до діяльності наявні та потенційні ресурси 
(інформаційні, інтелектуальні, фінансові тощо), що формує передумови для розвитку 
ефективного ринкового середовища. Ринкове середовище в свою чергу надає можливість 
підтримувати потенціал кластерних об’єднань на рівні, необхідному для досягнення їхніх цілей, 
а регіонам бути конкурентоспроможними не лише в межах національної економіки, але й 
виходити на міжнародні ринки.  

У зв’язку з цим актуальним питанням сьогодні є розгляд кластерної теорії, як 
перспективи розвитку знань регіонального та галузевого менеджменту, інтегрування 
накопиченого досвіду інноватики та підприємництва. Актуальними постають питання 
визначення та дослідження: поняття кластерів та їх типології; кластерних відносин та 
відповідних ініціатив; значення для регіонів процесів кластеризації; формування наукових засад 
розробки кластерної політики як гармонійного інструменту стимулювання економіки та 
забезпечення соціального прогресу.  

Актуальним та перспективним постає питання поширення системи знань 
кластероутворення на розвиток будівельного комплексу, як сфери, що одночасно забезпечує 
велику кількість зрушень в процесах регіонального розвитку:  

формує процеси соціалізації та якість життєдіяльності населення; 
створює основні матеріальні цінності суб’єктів господарювання у вигляді будівель та 

споруд різного функціонального призначення;  
формує інфраструктуру регіонів – мости, тунелі.   
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Також діяльність в будівельній сфері є трудомісткою і відповідно залучає велику 
кількість трудових ресурсів. На сьогодні світовий будівельний комплекс активно представлено 
у цілій сукупності підприємств – малих, середніх, великих.  

Українські науковці наголошують, що прискорені процеси формування ринкових 
відносин в інвестиційно-будівельній сфері, системний розвиток ринку нерухомості вимагають 
подальшого оформлення, розширення знань теорії та методології економічного і управлінського 
аналізу, моніторингу та діагностики, як на мікрорівні, так і на мезо-, макрорівнях. Успішне 
функціонування ринкового середовища, регіональних господарських комплексів, регіональних 
ринків, підприємств будівельної галузі формує стійку потребу в аналітичних дослідженнях, 
наукових узагальненнях, як на рівні внутрішніх бізнес-процесів будівельних підприємств, так і 
на рівні їх бізнес-оточення, державного і регіонального регулювання, що дозволяють своєчасно 
відображати стан і динаміку ринків матеріальних і трудових ресурсів для будівництва. Особливої 
актуальності набувають дослідження змін соціальних, політичних і демографічних чинників, що 
впливають на ймовірність вкладання інвестиції в будівництво [1]. 

В умовах суспільних та економічних перебудов в Україні активно обговорюють питання 
формування, послідовного впровадження кластерної політики, як теорії та методик в системі 
заходів підвищення конкурентоспроможності галузей, регіонів і усієї країни. В своєму 
активному розвитку процес кластероутворення, цільовий вплив регіональної та галузевої влади, 
цільова кластерна політика та її активні результативні заходи формують комплекс передумов 
зародження та розвитку кластерної економіки. Як найбільш ефективної в умовах інформаційного 
прогресу, мережево-кластерних відносин в соціальному та економічному глобалізованому 
просторі. 

Україна на сьогодні лише декларує перспективний напрям активної кластеризації, 
формування цільової кластерної політики щодо розвитку регіонів та підтримки пріоритетно 
значущих галузей на окремих територіях. Переважає формальний підхід до вирішення проблем 
розробки кластерної моделі економіки на засадах стимулювання регіонального розвитку. На 
практиці застосовують світовий досвід та новітні технології не адаптуючи їх до реалій 
національної економіки, що призводить до величезних витрат часу, людських і фінансових 
ресурсів без отримання очікуваного ефекту. Водночас слід наголосити, що останні 5-10 років в 
українській економіці активно формуються економічні, управлінські, інноваційні передумови 
майбутньої кластерної економіки на засадах інтегрування різних сфер та галузей діяльності, 
кластерної політики (в різних сферах та на різних рівнях економіки). 

Підкреслимо, кластеризація для України є умовно новим процесом, однак для надання 
йому ефективності необхідно максимально зосередити акцент на: наданні популяризації 
кластерним ініціативам, формуванні цільових заходів підтримки вже існуючим кластерам; 
поширенню системи знань щодо кластероутворення; адаптації світового досвіду 
кластероутворення на основі поширення інновацій. В іншому випадку такий досвід неминуче 
призведе до критичних непорозумінь, невірних трактувань, спричинених браком досвіду 
кластеризації. Збалансоване поєднання малих і середніх підприємств та великих 
регіоноутворюючих компаній забезпечуватиме міцну основу функціонування кластерів. 
Зусилля, спрямовані на підтримку кластерів, в яких сконцентровані переважно великі державні 
компанії, та відсутня достатня кількість інноваційно-орієнтованих малих та середніх 
підприємств, або ж на підприємства галузі, які територіально розпорошені, не матимуть 
очікуваного впливу [2]. 

Етапність, системна послідовність на шляху формування української кластерної 
економіки обумовлює низку питань, що пов’язані з розробкою та обговоренням, визнанням та 
впровадженням на практиці узагальненого бачення кластерної моделі економіки. Таким чином, 
важливим питанням сьогодення є формування кластерної моделі економіки на засадах 
стимулювання регіонального розвитку (рис. 1). 

Запропонована модель передбачає інвестиційно-структурну перебудову економіки з 
поступовим заміщенням традиційних галузей на більш високотехнологічні та інноваційні, чітке 
розмежування функцій державного, галузевого та регіонального регулювання. Для цього 
потрібна підготовка і прийняття відповідних управлінських рішень різного рівня, які стануть 
основою необхідної нормативно-правової бази, і здійснення організаційно-методичного та 
планово-прогностичного забезпечення державних органів щодо формування та розвитку 
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кластерних утворень, що створюватимуться як в рамках державних та підприємницьких 
ініціатив інноваційного розвитку.  

 
 

Рис. 1. Узагальнена логіко-змістовна схема формування кластерної моделі 
економіки. 

Джерело: узагальнено авторами на основі [3, c. 53]. 
 

При визначенні концептуальних основ реалізації кластерної політики в умовах 
української економіки доцільно розглянути визначення категорії «кластерна політика» в 
дослідженнях різних науковців та сформувати відповідне визначення найбільш адаптоване до 
реалій сьогодення, потреб управління знаннями в регіональному менеджменті [4].  

Кластерна політика – це політика, спрямована на розвиток всієї існуючої господарської 
агломерації до рівня кластерів, що має сприяти більш повному розкриттю потенціалу регіону [5]. 
При цьому основний акцент робиться на групи взаємозв’язаних галузей. В такі групи галузей для 
усіх регіонів України акцент може бути зроблено на підприємства будівельної сфери, як сфери 
саме за яку відповідає регіональна влада, до якої максимально залучаються місцеві ресурси та і 
результат діяльності у більшості випадків залишається у вигляді споруд та будівель в економіці 
даного регіону. 

АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  НА 
ЗАСАДАХ СТМУЛЮВАННЯ РЕГІОНІВ 

Кластеризація економіки (формування кластерів шляхом інтегрування 
регіонів та  галузей) на засадах цільової політики 
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Кластерна політика, заснована на щільній взаємодії бізнесу, органів державної та 
регіональної влади, місцевого самоврядування, науково-освітніх установ, повинна створювати 
стимули для розвитку і підвищення інноваційного потенціалу економічних суб’єктів в регіонах. 
Основними інструментами цієї політики слід вважати: 

кластерні ініціативи – програми по стимулюванню розвитку кластерів, які повинні 
скоординувати зусилля їх учасників по створенню і розвитку кластерів у регіоні; 

кластерні проекти – інвестиційні проекти, що включають маркетингові, фінансові та інші 
нововведення, спрямовані на інтеграцію і підвищення конкурентоспроможності учасників 
кластера; 

програми розвитку кластерів – сукупність кластерних проектів, об’єднаних загальною 
стратегією [6]. 

Слід зауважити, що державна та регіональна політики в сфері підтримки процесів 
кластеризації мають визначатися передумовами та особливостями розвитку економіки, 
суспільними потребами, пріоритетами інноваційного розвитку. Така підтримка передбачає 
розробку та впровадження комплексу заходів, цільових та науково обґрунтованих дій. Серед 
таких заходів слід назвати: 
1. Визначення концептуального бачення кластерної політики (визнання моделі «знизу до гори» 

чи навпаки, пріоритетності процесу соціалізації, або навпаки бізнес-орієнтованності).  
2. Розробка стратегії формування кластерної моделі та відповідних заходів.  
3. Формування політики, сфокусованої на цільових аспектах розвитку кластерів (мережевої 

взаємодії між суб’єктами розвитку процесів кластеризації).  
4. Реалізація стратегічних напрямків економічного розвитку, що впливають на розвиток 

кластерних утворень, цільових принципів кластерної політики та узагальнених підходів до 
кластероутворення. 

5. Визначення підходів до формування цільових кластерних політик галузей в регіональному 
й галузевому розрізах – промисловості, будівельної сфери, сфери послуг, ІТ-комплексу, 
АПК. 

6. Конкретизація бачення пріоритетів розвитку та інноваційності змін в заходах, 
управлінських технологій. 

Також важливою передумовою постає визначення ролі, місця, відповідальності 
державних та регіональних органів влади в процесах кластеризації.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. З наведеного вище можливо 
зробити висновок, що реалізація кластерної політики в умовах української економіки повинна 
бути зорієнтованою на створення сприятливого середовище для впровадження інновацій, 
розширювати межі інвестицій в інфраструктуру кластерів і людський капітал, а також 
допомагати групам однієї спрямованості ефективно взаємодіяти між собою, впроваджувати 
пріоритетні проекти з позиції інноваційного майбутнього України.  

При реалізації програм розвитку кластерної політики в українських регіонах 
представляється необхідним урахування та адаптація аналогічного досвіду зарубіжних країн. 
Кластерна політика будівельного комплексу України при визначенні заходів, що забезпечують її 
реалізацію, повинна ґрунтуватися на комплексному регулюванні та стимулюванні процесу 
кластероутворення: 

ретельному, неупередженому аналізі з використанням інструментів кластерного 
картування;  

бути максимально інноваційно орієнованою; 
бути методологічно спроможною до оцінки синергетичних ефектів.  
Подальші дослідження мають бути спрямованими на розробку дорожньої карти 

поширення кластерної політики регіонами України, що має дозволити реалізувати основні 
прояви соціалізації в регіональній економіці. 
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