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ВСТУП
Світова економічна криза, в основі якої лежить дис*

баланс розвитку ринків реального і фіктивного капі*
талів, різний ступінь її локалізації, зумовлює необ*
хідність пошуку нових форм об'єднань ринкових і дер*
жавних інституцій з метою вирішення соціально*еконо*
мічних проблем країн, регіонів. У теперішній час регіо*
ни відіграють ключову роль у побудові конкуренто*
спроможної економіки як на національному, так і гло*
бальному рівні. Внаслідок глобалізації на світовому
ринку конкурують не держави або окремі компанії, а
галузеві групи, що формуються на рівні регіонів в рам*
ках відповідних кластерів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Кластерний підхід до структурування економіки,
обгрунтування стратегій економічної політики й підви*
щення конкурентоспроможності країн, регіонів є загаль*
новизнаним. Ідея про те, що успіхи національної еконо*
міки та її конкурентоспроможність залежать здебільшо*
го від локальної концентрації спеціалізованих галузей,
простежується у роботах А. Маршалла, І. Толенадо,
Д. Сольє, М. Портера. У дослідженні використано ре*
зультати робіт зарубіжних авторів з кластеризації: Т. Ан*
дерсона, В. Елшера, М. Енрайта, В. Прайса, М. Пре*
везера, С. Розенфельда, Е. Фрезера, С. Хартмана,
Г. Шмітца.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати роль кластера у перспективних

формах стратегічного альянсу, що представляє реаль*

УДК 354:65.014.1.477

В. М. Ємельянов,
к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ ТА ПІДТРИМЦІ
КЛАСТЕРНОГО ПІДХІДУ ДО ОБГРУНТУВАННЯ
СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Й
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
РЕГІОНІВ

Обгрунтовано роль кластера у перспективних формах стратегічного альянсу, що представ�

ляє реальне втілення об'єктивної тенденції інтеграції на місцевому та регіональному рівнях

різних організацій, фірм, наукових установ з метою підвищення конкурентоспроможності та

регіонального розвитку. Проаналізовано термінологію кластера та виділено авторське тракту�

вання даної дефініції.

A role is grounded to the cluster at the perspective forms of strategic alliance, that represents the

real embodiment of objective tendency of integration at local and regional levels of different

organizations, firms, scientific establishments with the purpose of increase of competitiveness and

regional development. Terminology of cluster is analysed, and to select author interpretation of this

determination.

Ключові слова: державні інституції, інтеграція, кластер, конкурентоспроможність, місцевий та рег�
іональний рівень, регіональний розвиток, стратегічний альянс.

не втілення об'єктивної тенденції інтеграції на місцево*
му та регіональному рівнях різних організацій, фірм, на*
укових установ з метою підвищення конкурентоспро*
можності та регіонального розвитку;

— проаналізувати термінологію кластера та виді*
лити авторське трактування даної дефініції.

РЕЗУЛЬТАТИ
Завданням економіки є необхідність переходити від

ізольованих фірм до безлічі різноманітних, стабільно
діючих кластерів, розширювати та поглиблювати їх
діяльність, збільшувати її ефективність та динаміку в
майбутньому. За допомогою кластерів для регіону є:
можливість збереження та зміцнення єдиного економі*
чного простору території за допомогою комплексного
розвитку інноваційно орієнтованих кластерів; макси*
мально можливе наближення виробництва до ресурсів
та місць споживання готової продукції; рівномірне роз*
міщення виробництва по території країни, націлене на
вирівнювання рівня соціально*економічного розвитку
регіонів; зміцнення конкурентоспроможності та оборо*
ноздатності держави. Кластери стимулюють не тільки
розвиток кластерних полюсів зростання, але і забезпе*
чуючих підприємств, без яких неможливий ефективний
розвиток економіки в цілому.

Також є дуже важливо та необхідно визначити ос*
новні відмінності, особливості, характерні риси класте*
ра від інших форм об'єднань.

Стратегічний альянс — угода про кооперацію двох
або більше незалежних фірм для досягнення певних ко*
мерційних цілей, одержання синергічного ефекту зав*
дяки об'єднанню та взаємодоповненню стратегічних ре*
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сурсів компаній. Формування стратегічних альянсів ви*
магає принципових змін у практиці організації та веден*
ня бізнесу. На відміну від звичайного довгострокового
співробітництва, у якому партнери керуються зазда*
легідь обумовленими угодами, стратегічні альянси є
більш гнучкими структурами, вони передбачають мож*
ливість видозміни первісних умов і поділ ризику для
досягнення загальних стратегічних цілей. Стратегічні
альянси виробляють нову ділову стратегію та нові стра*
тегії зростання, унікальні можливості об'єднання із ши*
роким колом партнерів, включаючи клієнтів, постачаль*
ників, конкурентів, розроблювачів, представників дер*
жави, дозволяють переборювати бар'єри між фірмами
з різним стилем ведення бізнесу [6, с. 14].

Створення подібних альянсів спрощує доступ на нові
ринки, зменшуючи бар'єри на цьому шляху, підвищую*
чи рівень конкуренції, і разом з тим приносить вигоду
всім учасникам альянсу. Постійно зростаючий рівень
конкуренції змушує по*іншому розглядати конкурентів,
оскільки вони, як правило, мають однакові ринкові інте*
реси, технології і товари. У результаті виникають стра*
тегічні мережі, які гнучко пов'язують між собою всіх
учасників альянсу — незалежні виробничі та торго*
вельні фірми, науково*дослідні та проектні інститути,
урядові заклади, об'єднані численними угодами, спря*
мованими на досягнення загальних цілей.

Стратегічний альянс можна вважати однією із най*
більш перспективних форм інтеграції компаній. Стра*
тегічні мережі або стратегічні альянси можуть розгля*
датися як міжгалузеві кластерні утворення, створювані
свідомо для одержання загальної конкурентної пере*
ваги [3, с. 5].

Стратегічні альянси сьогодні в моді, про них всі го*
ворять. Проте не можна не погодитися із французьки*
ми дослідниками Б. Гарбетт і П. Дюссож, які вважають,
що словосполучення "стратегічний альянс" не може й
не повинне використовуватися для визначення будь*якої
форми об'єднання декількох компаній: "Воно повинне
визначати одну*єдину категорію об'єднань, що має свої
характерні риси, які і роблять управління альянсами
настільки делікатним родом діяльності. Головним для
розуміння того, що таке альянс, є підтримка незалеж*
ності кожної з фірм*партнерів. Інакше кажучи, включа*
ють компанії, які, незважаючи на те, що вони були об'єд*
нані для досягнення загальних цілей, не втрачають при
цьому своєї стратегічної автономності та залишаються
віддані індивідуальним інтересам" [1, с. 33].

Формування стратегічних альянсів вимагає принци*
пових змін у веденні бізнесу. На відміну від звичайного
довгострокового співробітництва, у якому сторони ке*
руються заздалегідь обумовленими угодами, стратегічні
альянси є більш гнучкими структурами, вони передба*
чають можливість видозміни первісних умов і поділ ри*
зику для досягнення загальних стратегічних цілей. Стра*
тегічні альянси відкривають унікальні можливості по*
єднання із широким колом партнерів, включаючи
клієнтів, постачальників, розроблювачів, представників
держави, дозволяють переборювати бар'єри між фірма*
ми з різним стилем бачення бізнесу. Створення подібних
альянсів спрощує доступ на інші ринки, знижуючи пе*
решкоди на цьому шляху, підвищуючи рівень конку*
ренції та надаючи вигоду учасникам альянсу.

Однією з перспективних форм стратегічного альян*
су, що представляє реальне втілення об'єктивної тен*
денції інтеграції на місцевому та регіональному рівнях
різних організацій, фірм, наукових установ з метою
підвищення конкурентоспроможності та регіонального
розвитку, є кластер.

Кластерний альянс визначається як індустріальний
комплекс, сформований на базі територіальної концен*
трації мереж спеціалізованих постачальників, основних
виробників і споживачів, пов'язаних технологічним лан*
цюжком і тих, що виступають альтернативою сектораль*
ному, галузевому підходу. Наведене визначення грун*
тується на обліку позитивних синергічних ефектів тери*
торіальної агломерації, тобто близькості споживача та
виробника, мережних ефектах, дифузії знань і вмінь за
рахунок міграції персоналу і розвитку бізнесу [6, с. 15].

При цьому відсутні межі між секторами й видами
діяльності, і всі вони розглядаються у взаємозв'язку.
Підприємства кластера можуть виконувати різні функції,
але мають бути об'єднані одним технологічним проце*
сом, результатом якого є кінцевий продукт, створений
зусиллями всіх учасників процесу — від науки й підго*
товки кадрів до технологів, пакувальників, транспорт*
ників і дилерської мережі.

Однак, кластер — це не ідеалістичні збори фірм, де
автоматично стимулюється всяке відновлення. Зазвичай
в рамках кластера поєднуються кілька незалежних ком*
паній, між якими зберігаються конкурентні відносини,
що загалом відрізняє кластер від картелю або фінан*
сової групи.

Вважається, що прообразом сучасних кластерних
утворень у радянській економіці були територіально*ви*
робничі комплекси (ТВК), що являють собою форму
просторової організації продуктивних сил соціалістич*
ного суспільства, що найбільш повно відповідає завдан*
ням їхнього розвитку в умовах науково*технічної рево*
люції. Об'єктивні передумови формування ТВК багато
в чому залежали від особливостей його місцевих при*
родних ресурсів — мінеральної сировини, паливно*
енергетичних, водних, рослинних та земельних. Таке
групування ресурсів дозволяло виявити специфічні риси
їхнього використання. Перехід економіки України до
ринкової моделі господарювання усунув зі структури
елементів і взаємозв'язків ТВК найважливішу структу*
роутворюючу ланку — завдання виробництва та постав*
ки продукції. Замість планового завдання держави
підприємствам довелося мати справу з відсутністю по*
питу на свою продукцію з боку інших вітчизняних і за*
рубіжних підприємств. Основний та найбільший поку*
пець продукції — держава — втратила свою роль у
діяльності ТВК через зміну характеру розподілу сусп*
ільного продукту. Також зруйнувалися і зникли нала*
годжені виробничо*господарські зв'язки між підприєм*
ствами та підприємствами і державою. У цих умовах
вижили та розвиваються підприємства і їхні комплекси,
здатні задовольняти платоспроможний попит не тільки
і не стільки на внутрішньому ринку, скільки на міжна*
родному. Тому пропорційність та планова спрямо*
ваність, а отже, і керування ТВК були загублені. У ре*
зультаті із сукупності стійко взаємозалежних і функці*
онуючих об'єктів більшість ТВК перетворилося в хао*
тичні об'єднання підприємств, що володіють низьким
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конкурентним потенціалом на міжнародному рівні [2, c.
16].

Тобто, можна сказати, що свого часу у СРСР існу*
вали поняття "науково*виробничий комплекс" та "тери*
торіально*виробнича кооперація". Однак планова сис*
тема та галузевий принцип керування економікою на*
кладали тверді обмеження на їх діяльність. Наприклад,
вибір постачальника найчастіше визначався не інтере*
сами підприємства, а розпорядженням "згори". У ре*
зультаті деталі, які вироблялися в регіоні, доводилося
завозити з інших республік. У Радянському Союзі був
накопичений значний досвід створення територіально*
виробничих комплексів та успішного управління ними в
рамках централізованої економіки. Однак зі зміною
форм власності, скасуванням командних вертикалей
"міністерство — підприємство" та "ЦК — обком" зба*
лансована система соціалістичної економіки (включа*
ючи ТВК) перестала функціонувати. Корінна відмінність
кластера від ТВК полягає в тому, що останній являє со*
бою конгломерат підприємств, сформованих "згори",
без власного усвідомлення взаємної корисності один
одному. Головна відмінність кластера від територіаль*
но*виробничого комплекса — кластер максимально
враховує ринковий механізм, він може бути ефектив*
ним тільки коли створюється з ініціативи знизу, коли
самі підприємства для підвищення своєї конкурентос*
проможності приходять до необхідності об'єднання в
кластер [3, с. 11].

Альтернатива кластерному розвитку в умовах гло*
балізації економіки — створення інтегрованих корпо*
ративних структур без об'єднання в кластери в таких
формах, як картель, трест, синдикат, концерн, консор*
ціум, корпорація, холдингова компанія, франчайзне
об'єднання, фінансово*промислова група та інші. В умо*
вах української економіки із вищезгаданих інтеграцій*
них форм досить близькими за своєю структурою до
кластерів є фінансово*промислові групи (ФПГ), які ут*
ворюються або шляхом об'єднання декількох великих
фірм, або групуванням навколо великої фірми низки
дрібних і середніх підприємств (підприємницька група)
[8, с. 5].

Утворювальним початком таких структур є мож*
ливість одержання додаткової вигоди від консолідації
капіталів і розширення сфери впливу. Таким чином, го*
ловним завданням створення ФПГ повинні були стати
концентрація капіталу та створення великих виробни*
чих структур. Однак концентрація обмежилася перели*
вом капіталів і забиранням високорентабельних активів
з*під державного впливу, тому ФПГ не досягли голов*
них цілей свого розвитку. Причинами цього слугували
методи керування, що мало відповідали дійсності, низь*
кий технологічний, науковий і виробничий потенціал, не*
високий рівень корпоративної культури, непослідовна
державна політика та неефективна підтримка з боку
держави [2, c. 10].

Позитивні сторони альтернативного підходу: внас*
лідок консолідації капіталів великим компаніям нале*
жить провідна роль у забезпеченні науково*технічного
прогресу, відновленні продукції і технологій; великі
фірми широко використовують переваги, пов'язані із
внутрішньою організацією і керуванням; використову*
ючи ефект розмаїтості, великі фірми роблять значний

крок вперед в області диверсифікованості виробницт*
ва, формування багатогалузевих моделей, що дозволя*
ють якнайкраще реалізувати науково*технічні, вироб*
ничі, збутові заділи та задовольняти усе більш різно*
манітні потреби ринку.

Недоліки: відсутність конкуренції всередині інтег*
рованої структури; найчастіше недолік самостійності і,
як наслідок, відсутність зацікавленості, стриманий
настрій з боку деяких членів інтегрованої структури;
імовірність застою у розвитку на певних етапах; слабка
регулююча та підтримуюча роль держави [5, с. 22].

Проте, кластерний підхід підсилює позитивні сторо*
ни та дозволяє перебороти недоліки, забезпечує кон*
курентоспроможність у контексті глобалізації економі*
ки. При цьому уряд відіграє важливу роль у формуванні
та підтримці кластерів. Кластери краще узгоджуються
із самим характером конкуренції та джерелами досяг*
нення конкурентних переваг; більш масштабно і опера*
тивно охоплюють важливі зв'язки, здійснюють взаємо*
доповнюваність між галузями, проводять більш якісний
маркетинг, облік вимог замовників, поширення іннова*
ційних технологій, навичок та інформації [3, с. 8].

Останнім часом отримала активне поширення дум*
ка про те, що саме вертикально інтегровані бізнес*гру*
пи є найбільш природною і перспективною формою
організації та розвитку бізнесу в державі. Певною адап*
тацією кластерного підходу є створення кластерів при
сприянні вертикально інтегрованих бізнес*груп. Розви*
ток кластерів та вертикальних груп може доповнювати
один одного. Кластер передбачає горизонтальну струк*
туру. Вважається, що кластерний підхід не вступає в
конфлікт із задачами розвитку вертикальних корпо*
рацій. Наявність розвиненої інфраструктури сервісу,
консультаційних послуг, постачальників, що комплек*
тують в структурі кластера, дозволяють знизити витра*
ти і підвищити конкурентоспроможність будь*якої ве*
ликої корпорації. Фінансово*промислові групи, холдин*
ги, по*перше, припускають певні форми об'єднання ак*
тивів; по*друге, можуть виходити за межі регіону. Вільна
економічна зона (ВЕЗ) не може знаходитись на терито*
ріях декількох муніципальних утворень та її територія
не повинна включати у себе повністю будь*якого адмін*
істративно*територіального утворення, а, крім того,
метою їх створення є не досягнення економічної ефек*
тивності якогось територіального утворення, а розви*
ток переробних галузей економіки, високотехнологіч*
них галузей, виробництва нових видів продукції та роз*
витку транспортної інфраструктури.

Аналіз процесу ініціювання, функціонування та ре*
зультативності кластерної форми дозволяє визначити
принципову відмінність такого типу об'єднання від
інших, асоціацій, концернів, акціонерних товариств
тощо. По*перше, підприємства, що об'єднуються, не
втрачають своєї господарської та юридичної само*
стійності, переважна більшість їх — приватні. По*дру*
ге, формуються єдині фінансові відносини, що вира*
жається у фінансовій підтримці один одного шляхом
закупівлі через торговельні точки членів кластера. Стра*
тегія кластерної програми передбачає зацікавленість
підприємців інвестувати місцеве виробництво, викори*
стовувати місцеві ресурси та вітчизняні передові техно*
логії [9, с. 162].
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Підсумовуючи основні відмінності кластерної фор*
ми співпраці, можна наголосити на тому, що галузь про*
мисловості — група компаній, що виробляють схожі про*
дукти в рамках мережі постачання. Концентрація галу*
зей — відсутність взаємодії. Кластер — це зв'язки між
суміжними галузями — загальна технологія (наприклад,
програмне забезпечення) або основний ринок збуту (на*
приклад, охорона здоров'я або оборона). Бізнес*мережі
(networks) — групи спеціалізованих, що доповнюють
один одного підприємств, які співробітничають із метою
подолання загальних проблем, досягнення колективної
ефективності та проникнення на ринки, які індивідуаль*
ним фірмам недоступні. У міру інтенсифікації співробіт*
ництва та залучення нових підприємств, виникає терито*
ріальний, або кластерний, вимір із залученням органі*
зацій підтримки малих та середніх підприємств, бізнес*
асоціацій і державних установ [7, c. 53].

У роботах В. Прайса [4, c. 26] підкреслено, що
відсутність жорстких планів та розподілених між вироб*
никами секторів споживання вимагає формування сис*
теми взаємовигідних домовленостей у рамках встанов*
лених державою пріоритетів і правил. При цьому треба
враховувати, що кожний з учасників вирішує свої харак*
терні завдання, зумовлені його статутними, програмни*
ми, нормативними документами. Але в межах регіону
влада, бізнес і суспільство можуть знайти коло загаль*
них завдань. Ефективна загальна та професійна освіта,
наукові дослідження, виробництво, місцева і регіональ*
на влада вигідні всім. Кластер як стійке партнерство
взаємозалежних підприємств, установ, організацій, ок*
ремих осіб має потенціал, що перевищує просту суму
потенціалів окремих складових. Це збільшення виникає
як результат співробітництва та ефективного викорис*
тання можливостей партнерів на тривалому періоді, спо*
лучення кооперації і конкуренції.

Виходячи із проведеного аналізу термінології кла*
стера, необхідно виділити авторське трактування даної
дефініції, що являє собою територіально*виробничу
форму інтеграції локалізованих суб'єктів, об'єктів ін*
фраструктури і характеризується виробництвом конку*
рентоспроможних товарів або послуг, наявністю погод*
женої стратегії розвитку, спрямованої на гармонізацію
інтересів кожного з учасників і яка має істотну соціаль*
но*економічну значимість та дозволяє виділити ав*
торські переваги та недоліки кластерної моделі розвит*
ку для регіону, серед яких:

— переваги: збільшення числа робочих місць; по*
ліпшення соціально*економічного розвитку, інвестицій*
ного клімату та привабливості регіону; збільшення
кількості платників податків та бази оподаткування; роз*
виток виробничої та соціальної інфраструктури; підви*
щення соціальної захищеності та добробуту населення;
кластери — це: зростання продуктивності; підвищена
сприйнятливість до можливостей інновації та високої
спеціалізації; розширений доступ до ринків збуту, поста*
чальників, послуг, кваліфікованої робочої сили, техно*
логічних знань; формування нових підприємств, органі*
зацій, установ; більша гнучкість та ефект великого мас*
штабу; спільна діяльність; колективна ефективність;

— недоліки: недосконалість фізичної інфраструк*
тури; нестача доступного капіталу; слабка структура тех*
нологічних інститутів; регіональна ізольованість і замк*

нутість; недолік кваліфікованої робочої сили; ієрархія
кластерів — труднощі для постачальників "нижнього"
рівня; "несвоєчасні" кластери можуть бути неконкурен*
тоспроможними та неефективними.

ВИСНОВКИ
Проведене авторське дослідження дозволило вияви*

ти, що розвиток регіональної економіки потребує роз*
робки й впровадження довготривалих, стабільних у часі
програм, активного залучення інвестицій в економіку
регіону, створення його позитивного іміджу, тощо. Цьо*
му сприятиме поєднання зусиль усіх зацікавлених сторін
і створення на цій основі об'єднань, які могли б забезпе*
чити вирішення поставлених стратегічних завдань регіо*
нального розвитку. Такими утвореннями для українських
регіонів мають бути кластери, які вже довели свою ефек*
тивність у розвинених країнах світу при вирішенні питань
економічного розвитку, фінансової безпеки, тощо.
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