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АНОТАЦІЯ
У статті розкрито передумови та особливості прийняття 

рішень учасниками ринкових відносин щодо утворення клас-
терів. Висвітлено природу формування кластерних ініціатив 
та подано алгоритм формування кластера в економічній сис-
темі регіону. Обґрунтовано позитивні та негативні інтереси 
кластероутворення у розрізі груп учасників економічних відно-
син. Описано реакцію економічної системи регіону на потужні 
трансформаційні зміни за умов активного кластероутворення. 
Визначено та доведено актуальність подальшого дослідження 
підходів, методів управління, особливостей організації класте-
рів у економіці України.
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ка, інтеграційні процеси, економічна ефективність, економіч-
ний інтерес, регіональна економіка.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты предпосылки и особенности принятия 

решений участниками рыночных отношений по кластерообра-
зованию. Освещена природа формирования кластерных ини-
циатив и представлен алгоритм формирования кластера в эко-
номической системе региона. Обоснованы положительные 
и отрицательные интересы кластерообразования в разрезе 
групп участников экономических отношений. Описана реакция 
экономической системы региона на мощные трансформаци-
онные изменения в условиях активного кластерообразования. 
Определена и доказана актуальность дальнейшего исследо-
вания подходов, методов управления, особенностей организа-
ции кластеров в экономике Украины.

Ключевые слова: экономическая система, кластерная 
экономика, интеграционные процессы, экономическая эффек-
тивность, экономический интерес, региональная экономика.

ANNOTATION
The article describes the preconditions and peculiarities of de-

cision making by market participants regarding to cluster forma-
tion. The nature of the formation of cluster initiatives is highlight-
ed and an algorithm for forming a cluster in the economic system 
of the region is presented. The positive and negative interests 
of cluster formation in the context of groups of participants in eco-
nomic relations are also substantiated in the article. The reaction 
of the economic system of the region to powerful transformational 
changes under conditions of active cluster formation is described. 
It is determined and proved the relevance of further research of ap-
proaches, management methods, peculiarities of cluster organiza-
tion in the Ukrainian economy.

Keywords: economic system, cluster economy, integration 
processes, economic efficiency, economic interest, regional 
economy.

Постановка проблеми. Теорія кластерів, 
яка обґрунтовує та описує особливості, функ-
ції і засади кластероутворення, висвітлює пере-
думови створення кластерів із позиції науки 
та теоретичних знань про економіку, приді-
ляє недостатньо уваги причинам кластероутво-
рення, які є рушійною силою ринкових та еко-

номічних процесів як на регіональному рівні, 
так і на рівні держави.

Кластер є ринковим утворенням і водночас 
наслідком певної економічної системи. З одного 
боку, його поява викликана попитом учасників 
ринку, з іншого – обґрунтуванням необхідності 
підвищення економічної ефективності, а пере-
дусім – інтересами усіх сторін, що беруть участь 
у цьому процесі [1]. Категорія інтересів учас-
ників будь-яких трансформацій економіки та її 
складників, зокрема суб’єктів підприємницької 
діяльності, є складною та малодослідженою. 
Складними для дослідження є самі інтереси, їх 
виникнення, властивості, такі як перетворення, 
комплексність, критерії поєднання та багато-
гранність щодо способів та строків задоволення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інтереси як першопричина багатьох економіч-
них явищ і процесів досліджувалися науковцями 
різних епох. До родоначальників у дослідженнях 
економічних інтересів відносимо М. Портера, 
В. Фельдмана, Е. Лимера, М. Енрайта [2; 3; 
4; 5; 6]. Сьогодення не тільки не зменшило, а 
і стимулювало актуальність досліджень інтер-
есів ринкових та економічних, що зумовлено 
низкою об’єктивних і суб’єктивних причин. До 
сучасних науковців, сферою дослідження яких 
є економічні та ринкові інтереси, відносимо 
Ю. Кіндзерського, Н. Прямухіну, О. Фінагіну, 
С. Соколенко, Р. Манна [7; 8; 9; 10; 11].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтереси учасників економічних відносин, які 
стимулюють формування кластерів, не можуть 
відразу спричинити утворення кластера, який 
є засобом задоволення потреби, сформованої 
внаслідок наявного інтересу. Якщо ми для 
спрощення розглянемо єдиного учасника еконо-
мічного процесу, у першій апроксимації процес 
виглядає так:
Економічна причина → Економічний інтерес 
→ Економічна потреба → Засіб задоволення 

економічної потреби (кластер)
Спрощеність поданого вище процесу клас-

тероутворення покликана продемонструвати 
винятково послідовність основних етапів, цен-
тральними з яких є інтерес та потреба, хоча все 
починається із причини.

Причин для формування економічного інтер-
есу може бути більше однієї, але не всі вони р
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формують інтерес, ті ж, які формують – вті-
люються (найчастіше) у сукупності потреб, для 
яких, поряд із іншими, кластер буде одним зі 
способів їх задоволення. Хочемо наголосити, що 
за своєю суттю формування інтересів – це зна-
чною мірою сукупність імовірностей настання 
тієї чи іншої події. За допомогою рис. 1 роз-
глянемо, результатом поєднання яких варіантів 
інтересів і потреб є кластер.

Розглядаючи поданий на рисунку алгоритм, 
бачимо, що кластер формується як засіб задово-
лення економічної потреби за наявності достат-
ньої для учасника процесу економічної ефек-
тивності, що є класичним варіантом розвитку 
економічних подій та основою ринкових від-
носин. Економічна ефективність у спрощеній 
інтерпретації – це позитивна зміна у стані еко-
номічних об’єктів та їх об’єднань за одиницю 
часу. Для груп суб’єктів, зацікавлених у клас-
теризації, економічна ефективність є різною. 
Наприклад, для населення це – збільшення 
можливостей, перспективи розвитку, для біз-
несу та ринкових елементів – можливість збіль-
шити товарообіг, інвестиційна привабливість, 
отримання прибутку (ринкова ефективність).

Для дослідження інтересів учасників еконо-
мічної системи регіону щодо кластероутворення 
пропонується класифікація економічних інтер-
есів. В основу класифікації ми закладаємо оче-
видний фактор того, що будь-який процес на 
ринку має для різних складників та суб’єктів 
позитивні і негативні наслідки, які вони оціню-
ють із власних позицій наявної та перспективної 
ефективності. На цій основі ми виокремлюємо 

позитивні і негативні інтереси щодо кластероут-
ворення, розглядаючи цей процес як фінансово-
економічний результат, який для одних учасни-
ків має знак «плюс», для інших – «мінус»:

1) за географічним складником:
– внутрішні: держава, місцеві органи само-

врядування; комунальні та інші об’єднання; 
суб’єкти підприємницької діяльності; установи 
інфраструктури; фізичні особи;

– зовнішні: інвестори – фізичні особи та під-
приємства всіх форм власності; організації-кре-
дитори;

2) за строком очікування економічної ефек-
тивності:

– короткострокові;
– середньострокові;
– довгострокові;
3) за видами економічної ефективності:
– учасників кластеру: фінансовий – отри-

мання прибутку; виробничий – зниження 
собівартості та інших витрат, ефективне вико-
ристання потужностей та ресурсів; конкурент-
ний – зміцнення позицій на ринку, зниження 
ризиків; синергетичний;

– регіонального ринку: позитивні – зміц-
нення окремих учасників, зниження ризику, 
спрощення структури, оптимізація інфраструк-
тури; вихід на вищий рівень ринкових відно-
син; негативні – зниження гнучкості ринку, 
погіршення умов для створення і розвитку 
малих підприємств та дрібних інвесторів;

– економічної системи регіону: позитивні – 
перехід системи, її складників та зв’язків між 
ними на якісно новий рівень; стимулювання роз-

Рис. 1. Послідовність формування кластера в економічній системі регіону
* Складено автором
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витку перспективних галузей; формування інвес-
тиційного потенціалу; негативні – зниження чут-
ливості та адаптивності до трансформацій;

4) інші інтереси кластероутворення:
– соціальний: позитивний – збільшення 

кількості робочих місць; негативний – звіль-
нення «старих» працівників, зниження цін-
ності окремого працівника, зниження соціаль-
ної захищеності працівників;

– екологічний та правовий: позитивний – 
оптимізація структури контролюючих органів 
та їхніх функцій; негативний – зниження чут-
ливості кластера для законодавства, контролю-
ючих органів; складнощі у визначенні винних 
осіб у правопорушеннях.

Розглянемо детальніше окремі складники 
поданої класифікації інтересів кластероутво-
рення, відштовхуючись від того, що основним 
об’єднуючим інтересом є економічна ефектив-
ність. Учасники економічних відносин можуть 
як підтримувати кластерну ініціативу, так 
і не підтримувати її. Щодо першого – втілення 
кластерної ініціативи залежить від двох осно-
вних складників, таких як економічне обґрун-
тування доцільності та оцінка ризиків. Щодо 
другого – негативне сприйняття створення 
кластера підтримується насамперед економіч-
ним обґрунтуванням для тих учасників, які не 
беруть участі у кластероутворенні. За рахунок 
великої кількості зацікавлених осіб у класте-
роутворенні, а також з огляду на досвід розви-
нених країн (США, Японія, Канада, Польща, 
Чехія, Угорщина, Латвія) сумарний інтерес 
учасників регіонального ринку щодо кластеро-
утворення визначаємо як позитивний.

Протилежний (негативний) бік кластероут-
ворення досліджений недостатньо, актуальність 

таких досліджень відносно невисока, оскільки 
у світі ми спостерігаємо цілеспрямовану під-
тримку кластерних ініціатив. Але цей негатив-
ний бік існує, хоча би через те, що кластероут-
ворення не поглинуло весь ринок повністю, а 
лише становить його частку (у країнах Європи, 
Японії та Індії 65-70% підприємств є учас-
никами кластерів; близько 70% кластерних 
структур функціонує у промисловій сфері) [12].

Розглянемо інтереси кластероутворення у роз-
різі зацікавлених груп та ефективності кластеро-
утворення у їхньому розумінні, таких як 1) еко-
номічна система; 2) державні і місцеві органи 
влади; 3) ринки (внутрішні, зовнішні); 4) інсти-
тути інфраструктури; 5) бізнес; 6) населення.

Учасники цих груп мають різні за якістю 
та складом інтереси кластероутворення, причому 
ці інтереси не є сталими і можуть перетворюва-
тися один в одного. Розглянемо окремі з них.

Найважливішими вважаємо інтереси клас-
тероутворення економічної системи, яка не 
обмежується самим лише ринком, містить 
соціальний, екологічний аспект, адаптаційні 
механізми, міграційні процеси, безробіття, 
наслідки, і все це – у довгостроковій перспек-
тиві трансформаційного розвитку нелінійної 
системи, а тому вона (економічна система) 
чинить певний опір утворенню кластерів. 
Обґрунтуємо останнє твердження логічним 
та науковим шляхом. Відомим фактом в еко-
номічній науці є те, що економічна система 
належить до складних (нелінійних) систем, які 
розвиваються і змінюються хаотично. За теорі-
ями провідних вчених, які здійснювали дослі-
дження у цій сфері (Мальдеброт, Хакен, Петерс 
[13; 14; 15]), доведено, що складники такої 
системи (учасники) повинні володіти гнучкими 

Рис. 2. Реакція економічної системи регіону на потужні трансформаційні зміни  
за умов активного кластероутворення

* Складено автором
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методами управління та використовувати адап-
тивні механізми для пристосування до різких 
(інколи стрибкоподібних) змін. Масштаби учас-
ників економічної системи (наприклад, розмір 
підприємства) безпосередньо впливають на його 
гнучкість та швидкість адаптивності. Процес 
пристосування кластера до трансформації еко-
номічної системи ускладнений взаємозалеж-
ністю його складників. У цьому ракурсі ми не 
робимо відмінності між регіональною, міжрегі-
ональною та національною економічними сис-
темами, оскільки трансформації мають однако-
вий вплив на складники на всіх рівнях системи 
через їх взаємозв’язок та відкритість, відмін-
ною є подальша реакція рівнів та складників 
системи. У науці також висвітлено особливості 
поведінки лінійних складників (упорядкованих 
елементів) у нелінійних системах (І. Огірко, 
М. Ясінський, Л. Ясінська-Дамрі) [16]. Кластер 
як відносно стійкий складник, оскільки ця стій-
кість і є однією з основних цілей формування 
кластера, приречений на знищення за умов різ-
кої, стрибкоподібної економічної трансформації 
або ж біфуркаційного вибуху [17]. Тобто клас-
тери підтримуються відносно стабільною еконо-
мічною системою, трансформації якої не спри-
чиняють руйнування її архітектури [18]. Інший 
«негативний» інтерес економічної системи 
полягає у зниженні її чутливості, здатності 
швидкого пристосування до майбутніх змін, що 
особливо важливо для регіонів. Кластеризована 
економічна система регіону постраждає зна-
чно сильніше за потужної трансформації, якщо 
попередніх слабких попереджень вона не від-
чула. Схематично цей процес подано на рис. 2.

Поряд із позитивними окремі «негативні» 
інтереси щодо кластероутворення має населення 
регіону, яке, з одного боку, отримує нові можли-
вості для розвитку, робочі місця та нові інвести-
ційні ініціативи, з іншого – гальмується процес 
створення нових підприємств, вектори розвитку 
значною мірою диктуються кластером та ін.

Держава як втілювач інтересів кластероутво-
рення зацікавлена у формуванні кластерів опосе-
редковано, її мета – загальна ефективність роз-
витку ринку та економіки, і неважливо, яким 
чином це буде здійснено, якщо відчутно це не 
зашкодить її інтересам та виконанню її основних 
завдань (визначеним напрямам розвитку).

Місцеві органи влади переважно підтри-
мують кластер як більш потужний і міцний 
складник ринку та регіональної економіки, 
але загалом позиція місцевої влади є пасивною 
і принципово від позиції держави не відрізня-
ється. Загальна економічна ефективність – мета 
кластера – має бути досягнута (за порівняно 
короткий строк), в іншому разі інтереси місце-
вої влади слабнуть.

Ринки, як зацікавлений складник у класте-
роутворенні, мають на меті ринковий інтерес 
(створення нових можливостей, прискорення 
обігу грошових та інших ресурсів, створення 
нових товарів, послуг, технологічних іннова-

цій). Більшою мірою у кластероутворенні заці-
кавлені регіональні ринки, меншою – зовнішні 
та світовий. Зацікавленість ринків – непо-
стійна, вона схильна до різких коливань і може 
швидко зникнути, якщо кластер не підтвердить 
власну ефективність у ринковому розумінні.

Внутрішні ринки сприяють кластероутво-
ренню як новій перспективній ідеї розвитку 
бізнесу, можливості відродження та набуття 
конкурентних позицій для збиткових раніше 
підприємств і галузей. Волночас існують пере-
шкоди у вигляді ринкових бар’єрів та слабкої 
підтримки місцевого самоврядування.

Реакція зовнішніх ринків на дрібні та середні 
кластери абсолютно нейтральна: якщо вони 
функціонують на ринку і можуть втриматися – 
це завжди позитивно, якщо ж ні – їхнє місце 
швидко займе інше утворення. Якщо ж ідеться 
про потужний кластер, з яким потрібно раху-
ватися суб’єктам зовнішнього ринку, то їх 
інтереси будуть різними. Для одних це – пер-
спектива, для інших – конкуренція. Загалом 
інтереси зовнішнього ринку – у тому, щоби 
сприяти будь-яким утворенням (об’єднанням), 
які забезпечуватимуть рух інвестицій та розви-
ток економіки.

Зацікавленість інститутів інфраструктури 
та бізнесу у створенні кластерних об’єднань, 
з одного боку, зміцнюється за рахунок обслу-
говування більш потужних суб’єктів господа-
рювання з позиції їх можливостей, з іншого – 
залежить від цілей сформування кластера і від 
того, чи є така ціль ринковою.

Висновки. Таким чином, кластероутворення – 
це можливість і загроза водночас. Інтереси щодо 
кластероутворення у різних суб’єктів ринко-
вих відносин різні. Загалом формування клас-
терів у регіонах сприяє створенню передумов 
можливостей для вирішення складних завдань 
економічного, політичного, інформаційного 
характеру, але водночас ці утворення нові для 
вітчизняної економічної системи, особливості їх 
формування та розвитку недостатньо вивчені, як 
і не завжди підтверджується їх ефективність. Це 
спонукає до подальшого дослідження підходів, 
методів управління, особливостей організації 
кластерів у економіці України.
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