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УДК 338.242.2 Ірина МАРКОВИЧ 

 

ПРОМИСЛОВІ КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Резюме. Проведено дослідження сутності промислових кластерів, висвітлено особливості їх класифікації за 

окремими ознаками, зроблено висновки щодо впливу кластерних формувань на окремі показники економічного розвитку 

регіонів. 

The summary. This article presents the study of the nature of industrial clusters, especially their classification 

covered by selected characteristics, conclusions about the impact of cluster formations on some indicators of economic 

development regions. 
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Постановка проблеми. Останнє десятиліття характеризується зростаючим рівнем 

виробничої концентрації, інтенсивності продажів як на промисловому, так і споживчому 

ринках. Спостерігається чітке намагання перейти від ієрархічних промислових структур до 

спеціалізованих господарюючих суб’єктів, які координуються ринковими механізмами. Таким 

чином, економічна глобалізація та прискорення інформаційних потоків стимулює та актуалізує 

пошук таких форм міжфірмової співпраці, які б володіли ознаками інтегрованості роботи 

окремих підприємств. Кластери є якраз одним із таких способів організації виробничо-збутової 

діяльності. 

У наукових колах проводяться активні дискусії стосовно досягнення та утримання 

довготермінової економічної конкурентоспроможності країни, галузей та окремих підприємств. 

У зв’язку з цим обговорення спеціалізованих регіональних кластерів як інструменту сприяння 

економічному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності на усіх рівнях все частіше 

стає предметом суперечок, що вимагає детального розгляду особливостей формування та 

функціонування кластерних структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику формування ефективних 

інтегрованих промислових кластерів активно досліджує багато вчених. Найбільш помітний 

внесок у розвиток теоретичних основ їх розвитку зробили М. Портер, А. Маршалл, М. Сторпер, 

С. Стерн, М. Берліант, С.-К. Пенг і П. Вонг [1–5] та ін. Окремі теоретичні та практичні 

положення кластерного підходу до організації промисловості знайшли своє відображення у 

працях О. Амоша, С. Соколенко, Д. Стеченко [6–8] та ін. 

Метою статті є дослідження сутності кластерної моделі організації промисловості, 

виявлення характеру впливу кластерів на показники розвитку регіонів, рівень інноваційності 

окремих підприємств, узагальнення типології промислових кластерних структур. 

Виклад основного матеріалу. М. Портер [1] описує промисловий кластер як 

об’єднання кількох виробництв, заснованих на відносинах «покупець–постачальник», схожості 

технологій, спільних каналах розподілу. Кластери він характеризує як групи взаємозалежних 

фірм, постачальників, суміжних галузей і установ, які виникають у певних місцях. Точніше, 

кластери є географічною концентрацією взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих 

постачальників, надавачів послуг, підприємств у суміжних галузях і пов’язаних з ними установ, 

таких, як університети, торговельні організації, які можуть або конкурувати, або співпрацювати 

між собою. 

Після подальшого розвитку кластерної концепції Портер стверджував, що в сучасній 

глобальній конкуренції на ринку переважно перемагають не окремі підприємства, а групи 
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господарюючих суб’єктів, оскільки географічна близькість полегшує релокацію ресурсів і 

таким чином сприяє більш інноваційній поведінці. 

Особливостями кластерів (за визначенням М. Портера) є такі [9]: 

- кластер є економічним суб’єктом, а не юридичною особою (учасники кластеру юридично 

самостійні); 

- не зважаючи на те, що учасники кластерів є юридично незалежними, вони економічно 

взаємопов’язані; 

- учасники кластеру різняться за видами діяльності та економічним статусом; 

- учасники кластеру географічно близькі та працюють в єдиному регіоні; 

- усі перераховані вище ознаки повинні бути притаманні всім учасникам кластеру 

одночасно. 

Варто зауважити, що дискусії щодо переваг і недоліків економічної спеціалізації та 

локалізації почалися задовго до досліджень Портера. У кінці 19 ст. А. Маршалл [2] вивчав 

діяльність промислових зон Великобританії і, використовуючи відмінний від сучасного 

понятійний апарат, казав по суті про об’єднаня, схожі на кластери, зосередивши увагу на 

синергічних ефектах, які виникають унаслідок об’єднання економічних суб’єктів, що 

розширюють власну спеціалізацію. В деяких його дослідженнях можна знайти термін 

«промислові області», який він використовував для опису переваг, що виникають унаслідок 

розташування бізнесу в одній географічній зоні. Слід зазначити, що така форма кластерів 

відрізняється від урбанізованих агломерацій, що включають компанії різноманітних видів 

діяльності, розташовані на одній території, що являють собою прості, не взаємопов´язані 

операції. 

Світовий досвід надає приклади зростання конкурентоспроможності територій та 

промислових комплексів унаслідок реалізації кластеро-орієнтованої регіональної політики. 

М. Берліант, С. К. Пенг і П. Вонг [5] розглядали теоретичну модель, в якій 

передбачалося, що ефективність обміну знаннями між підприємствами впливає на 

продуктивність їх діяльності, а витрати здійснення інформаційного обміну залежать від 

відстані між фірмами. Автори показали, що наявність технологічних зовнішніх ефектів 

зумовлює прагнення підприємств розташовуватися ближче один до одного і може стати 

основою формування виробничого центру. Майкл Портер [10] зробив висновок, що активні та 

економічно ефективні господарюючі суб’єкти певного регіону сприяють зростанню 

конкурентоспроможності постачальників і споживачів, що працюють на тій же території. 

Інші дослідники [3] виявили, що канадські підприємства біотехнологічної галузі є у 8 

разів інноваційнішими, якщо знаходяться в одному кластері з високим ступенем технологічної 

спеціалізації. У зв’язку з цим Aхарансон Б., Баум Дж., і Фельдман М. [11] зауважили, що 

кластери є особливим середовищем, в якому ефект від інновацій значно перевищує аналогічні 

результати для окремо взятої фірми. 

Доведено, що новостворені підприємства ефективніше розвиваються у сформованому 

«кластерному» середовищі. Венберг та Ліндквіст [12] вивчали діяльність підприємств «нової 

економіки», які працювали у Швеції з 1993 до 2002 року і виявили, що розташування в кластері 

мало значний позитивний вплив на рівень «живучості» нових компаній. У таких компаніях 

генерується більша кількість робочих місць, вищий рівень заробітних плат і податкових 

надходжень до бюджету. 

Кластери спроможні підвищувати рівень продуктивності діяльності та економічного 

зростання. Дослідивши 218 промислових районів, Хендерсон виявив, що розташування 

підприємства тієї ж галузі на їх території надзвичайно підвищує його продуктивність [13]. 

Накамура вважає, що кластеризація однозначно позитивно впливає на зростання 

продуктивності виробництва, роздрібної й гуртової торгівлі в Японії та Великобританії [14] 



Галицький економічний вісник, № 2 (35), 2012 
 

84 
 

Останні дослідження доводять, що міцність місцевих кластерів значно впливає на 

продуктивність регіональних економік. Дельгадо, Портер і Стерн [4] виявили, що зростання 

потужності кластерів, які розташовані в окремих регіонах США, сприяє підвищенню зайнятості 

та інтенсивності патентної діяльності інших кластерів у їхніх регіонах, крім того надали істотні 

докази позитивного впливу кластерів на підприємництво. Вони вважають, що в галузях 

промисловості, розташованих у регіонах з великим досвідом роботи кластерів, вищі темпи 

зростання нових підприємств. Вони також доводять, що сильні кластери пов’язані з утворенням 

нових підрозділів існуючих фірм та забезпечують їх виживання. Аналогічного результату 

досліджень досяг Спенсер [15], який вказав, що регіони з більшим відсотком зайнятості в 

кластерах досягають кращих економічних показників (рівня доходів, показників зайнятості) 

ніж регіони, в яких кластерна зайнятість низька. 

Отже, позитивний вплив функціонування кластерів на розвиток регіонів є багаторазово 

доведений різними дослідниками для багатьох країн, що є основою наукової обґрунтованості 

інтенсифікації процесів кластероформування і для вітчизняної промисловості. 

Як бачимо з рис. 1, кластеризація є не новим процесом сучасної економіки, адже значна 

частка її за періодом виникнення припадає на минулі століття. Важливо зазначити, що 

статистичне опрацювання показало відсутність кореляції між віком і поточною 

конкурентоспроможністю кластерів [19], що означає рівність у конкурентній боротьбі кластерів 

з великим досвідом роботи та новостворених. 
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Рисунок 1. Структура кластерів за періодом формування (у відсотках до 
загальної кількості) 

Джерело: [16]. 
 

Для узагальнення інформації щодо теоретичного визначення кластерів доцільно 

розглянути їх класифікацію за кількома суттєвими ознаками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Класифікація кластерів 

Ознака Типи кластерів 

Географічне 
поширення 

- Локальні (угруповання на малій географічній території). 
- Дисперсні (поширені на значній території) 

Щільність - Щільні (значна концентрація, велика кількість фірм в кластері). 
- Розріджені (мала кількість підприємств) 

Ширина - Широкі (різноманітність продуктів у різних, але взаємопов’язаних 
галузях). 
- Вузькі (базуються на виробництві одного виду продукції або відносяться 
до однієї галузі) 

Потенціал 
зростання 

- Ті, що відносяться до перспективних галузей. 
- Ті, що працюють у «вмираючих» галузях 
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Закінчення таблиці 1 
Ознака Типи кластерів 

Інноваційній 
потенціал 

- Високоінноваційні. 
- Низькоінноваційні 

Стадія 
життєвого 
циклу 

- Ембріональні (процеси спеціалізації і кооперації лише починають 
розвиватись, історія кластера тільки формується, спостерігаються початкові  
імпульси кластерних ініціатив. Вік кластера – менше 25 років). 
- Розвинені (склалася повноцінна кластерна структура спеціалізованих 
основних учасників, горизонтальні та вертикальні зв’язки між якими 
постійно зміцнюються, що призводить до стійкого зростання 
конкурентоспроможності. Вік кластера – понад 25 років). 
- Зрілі (структура кластера стабільна, темпи його зростання та інноваційні 
зміни сповільнюються, економічна значущість постійна або знижується. 
Вік кластера – понад 100 років) 

Рівень 
локалізації 

- Міський. 
- Регіональний. 
- Національний. 
- Міжнародний 

Спеціалізація - Промисловий. 
- Інноваційний. 
- Сервісний 

Джерело: [15, 16]. 
 

Дослідження Європейської комісії також підтверджують позитивну роль кластерів у 

становленні економіки окремих країн Європейського Союзу (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Роль кластерів в економічному розвитку окремих країн 

 

Країна Кількість кластерів Роль кластерів в економіці 
Данія 13 регіональних та 16 національних 

промислових кластерів 

Підприємства всіх кластерів 

характеризуються вищим, ніж у 

середньому по країні рівнем 

продуктивності праці 

Італія 199 індустріальних областей Кластери працевлаштовують до 

40% зайнятих у промисловості 

Японія 19 промислових кластерів Кластери об’єднують близько 

3000 промислових підприємств 

Голландія 12 національних кластерів У кластерах створюється понад 

30% ВВП 

Норвегія 62 кластери У кластерах працевлаштовується 

близько 22% зайнятих у 

промисловості 

Великобританія 154 регіональних кластери Створюється від 40% (Лондон) до 

15% (Південний Захід) робочих 

місць у регіонах 

Джерело: [17]. 
 

На урядову рівні слід дотримуватися застережень щодо створення кластерів в регіонах, 

де немає розвиненої основи цього процесу. Мається на увазі, що ефективний кластер практично 

неможливо створити «з нічого». Доречно в цьому контексті згадати Джо Котрайда, який писав, 
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що «громадяни та уряди повинні зосередитися на тому, щоб розвинути умови для нових 

промислових кластерів, які можуть з’явитися, після цього – виявити їх та плекати» [18].  

Перспективи розвитку кластера необхідно оцінювати  на основі аналізу показників 

продуктивності та руху робочої сили, унікальних регіональних особливостей, стану 

інфраструктури та близькості до ринків збуту. Проте існує ціла множина факторів, які є 

критично важливими та вагомими в процесі розвитку кластера та емпірично виміряними бути 

не можуть (наприклад, прогнози зростання промисловості, майбутні ринкові сили). 

Проте варто звернути увагу на те, що, аналізуючи численні визначення та підходи до 

опису кластерів, не зовсім зрозуміло, що саме їх вирізняє серед інших форм економічної 

інтеграції. Більше того, сутність економічних взаємовідносин учасників кластеру чітко не 

визначається. Для вирішення цих неточностей та суперечностей варто порівняти кластери з 

іншими формами економічної взаємодії (корпорації, фінансово-промислові групи, синдикати, 

картелі, холдинги, мережі, стратегічні альянси, економічні асоціації, логістичні центри, 

технологічні парки, бізнес-інкубатори). 

На основі такого аналізу можна дійти висновку, що чіткої межі між ними немає, тому 

що можливі різні комбінації особливостей. Найбільш очевидною відмінністю кластерів є 

різноманітність учасників та їх економічних «статусів», які не можуть розвивати діяльність за 

межами сфери своєї спеціалізації або стати економічно ефективними без партнерських 

відносин з невиробничими структурами. Ще однією відмінною особливістю кластерів є їх 

належність до певного регіону [19]. Всі інші особливості можуть бути притаманні як кластерам, 

так і іншим формуванням. 

Висновки. Кластерні формування відображають риси глобалізованого світу, оскільки 

саме в промислових кластерах велика увага приділяється зростанню рівня інноваційності як 

неодмінного засобу підвищення конкурентоспроможності. Також у кластерах здійснюється 

активний обмін інформацією та знаннями, наслідком чого є так звана інформаційна 

концентрація ринку, яка дозволяє примножувати доходи підприємств-учасників та повніше 

задовольняти вимоги споживачів. Незважаючи на активне обговорення та вивчення кластерних 

формувань, серед науковців досі немає чітко визначених обмежень щодо тісноти зв’язків між 

підприємствами та галузями, географічної концентрації та спеціалізації, які б визначали 

відношення певної групи об’єктів до кластерів, що може стати предметом подальших 

досліджень. 
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