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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
НАЙВАЖЛИВІШИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток технологічної конкуренції призвів до процесу
міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції, що зас-
нована на нових можливостях, науково-технічній революції.
Такі зміни стали інтегратором підвищення комерційної й ви-
робничої операційної мобільності фірм, що працюють у різних
країнах. При цьому, процес змін стимулюється скороченням
видатків на транспортні, інформаційні послуги, розвитком ко-
мунікацій і інформаційних мереж, що дозволяє фірмам розм-
іщувати виробництво в інших країнах. Сучасні інформаційні
технології, знизивши потребу у фізичних контактах виробників
і споживачів, привели до появи нових, дистанційних видів по-
слуг, які стали звичайними об'єктами торгівлі на міжнародних
ринках. А це зумовило більш швидке зростання міжнародної
торгівлі у порівнянні з виробництвом та її фінансовим обслу-
говуванням, що перетворилося в самостійну галузь із своїми
законами та фактично відірвалося від світової торгівлі. Обсяг
світової торгівлі до кінця 90-х років зріс у 16 разів у порівнянні
з 1950 р., а показники світового валового виробництва, за цей
період, зросли лише у 5,5 рази. Частка експорту у світовому
валовому продукті збільшилася — з 7 до 15%. Під впливом
розширення міжнародної торгівлі, інтернаціоналізації вироб-
ництва і фінансової діяльності світова економіка стає все
більше інтегрованою, а найбільш відповідною інтеграційною
моделлю економіки є її кластерна модель.
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Окреслені положення актуалізують необхідність дослі-
дження особливостей розвитку технологічної конкуренції у
процесі міжнародної і міжрегіональної економічної інтег-
рації через призму кластерного підходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

У визначеному теоретичному напрямі існує достатня
кількість наукових праць вітчизняних та іноземних вчених-
економістів.

Так, можна виділити сучасні дослідження:
— Шапкіна І.Н. "Управління регіональним господар-

ством" (2005 р.) [8], яким досліджуються певні ознаки та
характеристики сучасної інтеграційної моделі економіки, як
кластерної. При цьому науковцем виділяються промислові
кластери та характеризуються їх найголовніші ознаки;

— Чикаренко І. "Кластерний підхід в управлінні еконо-
мічним розвитком муніципального утворення" (2010 р.), де
розкриваються основні поняття кластерного підходу в кон-
тексті сучасної кластерізації національної економіки, ана-
лізуються міжнародній і вітчизняний досвід створення та
ідентифікації кластерів, здійснюється проектування існую-
чих наукових розробок у цій сфері [7]. При цьому, незважа-
ючи на високу цінність роботи, основний акцент у ній зробле-
но переважно на муніципальних кластерах;

— Королюка Ю.Г. "Кластерний підхід, як складова ре-
гіонального управління" (2010 р.), де автором здійснено
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аналіз кластерного підходу як інструменту цільового управ-
ління економічними складовими соціально-економічних си-
стем [3]. Втім основна увага приділена переважно регіональ-
ним аспектам цільового управляння.

Крім того, деякі положення щодо кластерного підходу
до управління соціально-економічними системами розгада-
ються у роботах Портера М. "Конкуренція (2005 р.) [3], Іва-
нова Ю. "Поняття класифікації кластерів в Україні. Міжна-
родній досвід" (2005 р.) [3], Ковалевского В. "Підприємниць-
кий кластер як основа конкурентоспроможності муніципаль-
ного утворення" [2] та ін.

Однак, більшість з виділених публікацій розглядають лише
окремі складові сучасної інтеграційної кластерної моделі еко-
номіки, що дозволяє зробити висновки, щодо недостатньої
кількості фундаментальних праць у вихваченій площині.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Згідно наведених положень, у якості мети дослідження

необхідно конкретизувати виділення сучасних особливос-
тей технологічної конкуренції у процесі міжнародної та
міжрегіональної економічної інтеграції через призму клас-
терного підходу. Для досягнення мети дослідження необх-
ідна реалізація наступних завдань: 1) характеристика сут-
ності та основних понять кластерного підходу в контексті
сучасної кластерізації національної економіки; 2) виділен-
ня сутності та основних характеристик технологічних клас-
терів та їх впливу на розвиток технологічної конкурентосп-
роможності; 3) виділення сучасних особливостей підтрим-
ки розвитку кластерів у межах кластерної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах глобальної інтеграції і спеціалізації, найбільш

відповідною інтеграційною моделлю економіки є її кластер-
на модель, оскільки кластерні структури відіграють все більшу
роль у розвитку інноваційних економік розвинених країн.

Аналіз наукової літератури виявив, що переважна
більшість авторів під кластерними структурами розуміють те-
риторіально-галузеві інтеграційні об'єднання підприємств та
організацій, що націлені на інноваційний розвиток, взаємодо-
повнюючих один одного і посилюючих власні конкурентні пе-
реваги за рахунок спільного ефекту синергії [7, c. 4].

При цьому загальна характеристика кластера набли-
жується до форм кооперації економічних суб'єктів, яка
сприяє зміцненню партнерства між ними (асоціації, холдин-
ги, консорціуми, корпорації, концерни, територіально-ви-
робничі комплекси, науково-виробничі об'єднання, промис-
лово-фінансові групи та ін.) [7], а, відповідно і технологіч-
ного кластера (що породжує технологічну конкурентоспро-
можність) до об'єднання виробництв декількох різних галу-
зей, між якими можлива синергія і взаємно функціональні
стосунки за типом "постачальник — споживач", розробка
суміжних рішень [8].

Отже, технологічний кластер інтегрує декілька складо-
вих: 1) повномасштабну продуктивну систему, що об'єднує
фундаментальну освіту і науку; 2) організацію промислово-
виробничої платформи у вигляді процесів виробництва, тех-
нологій: виробництва, керівництва, організації, управлін-
ня; багатогалузеву кооперацію; 3) спільну організацію і
використання логістичних зв'язків; 4) схему централізова-
ного організовуваного ядра і конкурентного ринкового се-
редовища; 5) схему формування продукції подвійного при-
значення на основі серійних виробництв, що забезпечують
перевірену якість виробів; 6) схему подвійного "маркетин-
гового кільця" (від маркетингу продукту до маркетингу но-
вого стилю життя, і від маркетингу людини, що вживає цей
продукт і послугу, до маркетингу речі); 7) схему інвестицій-
ного проектування і побудови фінансово-інжинірингової
компанії, що забезпечує реалізацію мегапроектів на основі
дослідження альтернативного набору перспективних про-

ектних продуктів, ризиків, а не дисконтування фінансового
потоку.

Ідея створення кластерів, особливо технологічних, по-
винна враховувати наступні найважливіші організаційні
принципи [1]:

— кластери — зона вирощування нових типових рішень
регіонального розвитку;

— кластери — перехідна між фундаментальною нау-
кою і комплексними розробками; управління знаннями як
умова формування економіки розвитку; інноваційна інфра-
структура і фінансово-інжинірингові схеми для реалізації
мегапроекту;

— кластери втілюють у собі організацію з передачі дос-
віду.

Склад та особливості технологічного кластера наведені
на рис 1.

Таким чином, технологічні кластери створюють можли-
вості для підвищення рівня технологічної конкуренції не
тільки на регіональному або міжрегіональному але і міжна-
родному рівнях для кожного з його учасників (економічних
суб'єктів), за рахунок загального ефекту синергії. У зв'язку
з цим підтримка розвитку технологічних кластерів повинна
бути пріоритетною для будь-якого державного утворення.

Слід зазначити, що у розвинених країнах програми
підтримки кластерів розвиваються у рамках регіональної
політики, політики з розвитку науки і технологій, промисло-
вої політики [9; 5].

Так, регіональна політика переважно спрямована на
розвиток перспективних регіонів та наближення суб'єктів
бізнесу до ресурсів. При цьому можливими кластерними
ініціативами, у рамках такої політики, є: допомога малим і
середнім фірмам, стимулювання окремих груп розвитку у
кластері, досягнення багатогалузевої кооперації.

Політика науки та техніки формується для фінансуван-
ня спільних досліджень, що пов'язані з виробництвом та
мають високий комерційний потенціал. У рамках такої пол-
ітики можливе прагнення до наступних кластерних ініціатив:
концентрація в окремих галузях високих технологій або
підвищення їх питомої ваги в економіці; стимулювання ко-
мерціалізації знань; допомога малим та середнім фірмам.

Виробнича політика зазвичай спрямована на підтримку
загальних потреб фірм, особливо малих та середніх. При
цьому політика може переслідувати наступні кластері ініціа-
тиви: концентрація на компаніях-лідерах; допомога малим
фірмам здолати перешкоди на шляху освоєння технологій і
зростання; створення конкурентних переваг для залучення
іноземних інвестиції і брендів; підтримка галузей, що зна-
ходяться на перехідному етапі.

Аналіз сучасних кластерних програм показує, що саме
кластери виступають одним з основних пріоритетів регіо-
нального, наукового і технологічного розвитку розвинутих
країн (табл. 1).

Так, регіональні кластерні ініціативи розвинутих країн
(Італії, Австралії, Японії, Великобританії, Франції, Північної
Ірландії та ін.) зосереджені у регіонах промислової реструк-
туризації, географічно віддалених, депресивних регіонах,
окремих групах розвитку у кластерах.

У свою чергу, політика розвитку науки і технології, ба-
гато в чому будується на підтримці найбільш передових га-
лузей, які розміщуються у високорозвинених регіонах, що
мають високий потенціал. Виробнича кластерна політика в
основному має на увазі підтримку лідерів промислових кла-
стерів та підтримку інфраструктури ведення малого і серед-
нього промислового бізнесу. Структура управління класте-
рами традиційно мережна, горизонтальна, за типом "ядро
— постачальник", а у окремих випадках ієрархічна, за ти-
пом "виробничий вузол — комплекс — район" [7].

Кластер, може мати потенціал, який перевищує просту
суму потенціалів окремих складових. Цей приріст виникає
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як результат співпраці і ефективного використання можли-
востей партнерів у довгостроковому періоді, поєднання ко-
операції і конкуренції. Компанії виграють, маючи можливість
ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати, спільно
використовуючи одні і ті ж послуги і постачальників.

Кластери створюються і для значного зменшення
кількості взаємодій між учасниками. Теорія В.А. Грейкюна-
са і рекомендації Дж.Обер-Кріє формалізують загальну не-
обхідність створення кластерів за наступним алгоритмом [4]:

(1),
або

(2),
де N — кількість взаємодій (контактів); n — число учас-

ників взаємин.
За цими формулами можна визначити, що, якщо в сис-

темі управління національною економікою буде, наприклад,
п'ять кластерів, то число взаємодій буде на рівні 100, при
шести кластерах — 222 взаємодії, за наявності 12 учасників
кластерного технологічного проекту, число взаємодій може
досягати більше 24708, а 18 учасників кластера вимагають
вже більше 2 млн (2 259 000) взаємодій.

Кластерна політика чинить вплив не
лише на функціонування самих органі-
зацій, але і на той регіон, де розвиваєть-
ся кластер. Ефективність функціонуван-
ня кластера може оцінюватися часткою
у ВВП, рівнем заробітної плати, кількістю
створених робочих місць. Підвищення
ефективності діяльності кластера повин-
не збільшити базу оподаткування тери-
торії. Визнано, що кластери грають по-
мітну роль у формуванні бізнес-клімату
в місцях їх розташування, кластери є ру-
шійною силою для збільшення експорту
і залучення іноземних інвестицій [6].

Безумовно, кластерна політика
має диференціюватись в залежності
від типів технологічних кластерів.

1. Виробничі кластери — це об-
'єднання підприємств, що здійснюють
виробництво продукції (і супутніх по-
слуг) шляхом виконання складальних
операцій (наприклад, підприємства ав-
томобілебудування, авіаційної про-
мисловості, суднобудування, інших га-
лузей машинобудівного комплексу,
організації будівельної галузі і вироб-
ництва будівельних матеріалів), а та-
кож об'єднання підприємств, які нале-
жать до хімічної, целюлозо-паперової,
металургійної галузей, а також сіль-
ського господарства, харчової про-
мисловості тощо.

2. Інноваційно-технологічні кластери
— це об'єднання географічно локалізо-
ваних підприємств, що пов'язані вироб-
ничими зв'язками з метою створення
інноваційної продукції та надання послуг
суб'єктам інноваційної діяльності.

За даної типології формування тех-
нологічної конкурентоспроможності
кластера передбачає визначення і реа-
лізацію його технологічного конкурен-
тного потенціалу. Технологічний конку-
рентний потенціал регіону забезпечуєть-
ся трьома основними компонентами:
1) рівнем науково-технологічного роз-

витку територіально-економічного утворення, який забезпечує
досягнутий (початковий) рівень конкурентоспроможності;
2) конкурентними перевагами, які є чинниками диференціації
в порівнянні з іншими суб'єктами конкурентних відносин що
діють на мезорівні; 3) соціально-економічним потенціалом те-
риторіально-економічного утворення (країни, кластера), який
лежить в основі перетворення потенційних конкурентних пе-
реваг у реальні (а також створення нових конкурентних пере-
ваг), і формуванням більш високого рівня конкурентоспромож-
ності; 4) діловим іміджем території та країни, на якому знахо-
диться кластер, що характеризується поняттям його загальної
привабливості. При цьому його можна представити як су-
купність науково-технічних можливостей, що характеризують
рівень розвитку цього економічного кластера як суб'єкта світо-
вого господарства і залежних від кількості і якості ресурсів,
що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей
і розробок, підготовлених до впровадження у виробництво. У
процесі практичного освоєння нововведень відбувається ма-
теріалізація науково-технічного потенціалу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Дослідження сучасних особливостей технологічної кон-

куренції у процесі міжнародної та міжрегіональної економ-

Рис 1. Склад та особливості технологічного кластеру
(розроблено автором)
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ічної інтеграції крізь призму кластер-
ного підходу дозволило сформувати
наступні висновки:

— в умовах глобальної інтеграції
і спеціалізації найбільш відповідною
інтеграційною моделлю економіки є
її кластерна модель, оскільки клас-
терні структури відіграють все більшу
роль у розвитку інноваційних еко-
номік розвинених країн. Під кластер-
ними структурами розуміють терито-
ріально-галузеві інтеграційні об'єд-
нання підприємств та організацій, що
націлені на інноваційний розвиток,
взаємодоповнюють один одного і по-
силюючих власні конкурентні пере-
ваги за рахунок спільного ефекту
синергії;

— загальна характеристика кла-
стера наближується до форм коопе-
рації економічних суб'єктів, яка
сприяє зміцненню партнерства між
ними, а, відповідно і технологічного
кластера (що породжує технологіч-
ну конкурентоспроможність) до об-
'єднання виробництв декількох
різних галузей, між якими можлива
синергія і взаємно функціональні
стосунки за типом "постачальник —
споживач", розробка суміжних
рішень;

— технологічні кластери ство-
рюють можливості для підвищення
рівня технологічної конкуренції на
міжрегіональному і міжнародному
рівнях для кожного з його учасників
(економічних суб'єктів). У зв'язку з
цим підтримка розвитку технологіч-
них кластерів повинна бути пріори-
тетною для будь-якого державного
утворення. Тенденція розвитку таких
програм демонструє, що саме клас-
тери є одним з основних пріоритетів
регіонального, наукового і техноло-
гічного розвитку розвинених країн;

— кластерна політика має диференціюватись у залеж-
ності від типів технологічних кластерів (виробничих та інно-
ваційно-технологічних). За даної типології формування тех-
нологічної конкурентоспроможності кластера передбачає
визначення і реалізацію його технологічного конкурентно-
го потенціалу.

Сформовані положення створюють перспективи для
подальшої розробки методичного підходу з управління тех-
нологічно конкурентоспроможністю економічних кластерів.
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