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ВСТУП
Кластер формує бренди регіону, визначає спеціалізацію

регіону та позиціонує його на зовнішньому ринку, дозволяє
концентрувати обмежені ресурси регіону.

Переваги кластерної моделі регіонального розвитку для
регіону: збільшення кількості робочих місць; поліпшення
соціально7економічного розвитку регіону; поліпшення інве7
стиційного клімату та привабливості регіону; збільшення
кількості платників податків та бази оподаткування; розви7
ток виробничої та соціальної інфраструктури; підвищення
соціальної захищеності, добробуту населення регіону.

Переваги кластерного підходу для органів влади різно7
го рівня (державних міністерств, регіональних адміністрацій
і т.п.) полягають у тому, що він дозволяє комплексно, сис7
темно розглядати ситуацію в групі взаємозалежних
підприємств, що відносяться до різних галузей. Крім того,
кластерний підхід дає можливість використати в якості
"стрижня" стратегії розвитку кластера ініціативи, висунуті
та реалізовані лідерами бізнесу, які, таким чином, гаранто7
вано будуть успішно реалізовані. Цей підхід надає більші
можливості для підвищення як конкурентоспроможності
місцевого бізнесу, так і ефективності соціально7економіч7
ної політики влади.

За допомогою кластерів влада може краще розуміти
наявні ринкові тенденції, сполучаючи оцінки зсередини кла7
стера (як учасник кластера) і розуміння зовнішніх макро7
економічних факторів, політичних тенденцій і реалій. Дещо
спрощуючи, можна сказати, що кластерний підхід надає
владі інструментарій ефективної взаємодії з бізнесом, більш
глибокого розуміння його характерних показників і тактич7
них завдань, дає можливість цілеспрямованого, реального
і мотивованого стратегічного планування ресурсів регіону,
розвитку територій. Якщо основною метою кластера є на7
буття глобальної репутації, залучення спеціалізованих ре7
сурсів і вихід на світовий ринок, то йому необхідно залучи7
ти увагу фінансових організацій. Успіх кластерів зміцнює та
розвиває економічну ситуацію в регіоні, сприяє економіч7
ному зростанню регіону, тому кластери мають політичну
значущість для влади, у першу чергу, у зв'язку з виконан7
ням соціальних зобов'язань перед суспільством і створен7
ням сприятливих можливостей для економічного та соціаль7
ного розвитку. Кластер дозволяє сфокусувати проблеми і
сильні сторони сектора економіки.

Організація, що представляє кластер, у яку можуть
входити представники владних органів, має у своєму роз7
порядженні різноманітну та концентровану інформацію
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про діяльність підприємств, про стан сектора економіки,
про ринок трудових ресурсів. Це істотно зменшує обсяг
аналітичної роботи, що виконують органи влади, і підви7
щує вірогідність інформації. Участь владних структур у
роботі координаційних органів кластера надає владі мож7
ливість безпосередньо впливати на прийняття організац7
ійних та економічних рішень у кластері, виступаючи при
цьому не в ролі зовнішньої сили, що примушує, а як рівноп7
равний партнер. У рамках кластера влада може брати на
себе різні ініціативи щодо просування, стимулювання ак7
тивної діяльності приватного сектора. Наприклад, субси7
дування програм підготовки та перепідготовки кадрів
відкриває нові можливості перед підприємцями, робітни7
ками та фахівцями.

Переваги для бізнесу: поліпшується кадрова інфраст7
руктура; з'являється інфраструктура, умови для досліджень
і розробок; знижуються витрати; з'являються можливості
для більш успішного виходу на міжнародні ринки, формуєть7
ся основа, базис для одержання додаткових конкурентних
переваг, зумовлених не властивостями товару, послуг, а на7
явністю розвинених систем просування товару; управлінсь7
ких рішень на основі вивчення змін зовнішнього середови7
ща. Для малих і середніх підприємств кластер може істотно
знижувати бар'єр виходу на ринки збуту продукції та поста7
вок робочої сили, сировини та матеріалів. Імідж кластера
переноситься зовнішніми партнерами і на окремі підпри7
ємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кластерний підхід до структурування економіки, обгрун7

тування стратегій економічної політики й підвищення кон7
курентоспроможності країн, регіонів є загальновизнаним.
Ідея про те, що успіхи національної економіки та її конку7
рентоспроможність залежать в основному від локальної
концентрації спеціалізованих галузей, простежується у ро7
ботах А. Маршалла, І. Толенадо, Д. Сольє, М. Портера. У
дослідженні використано результати робіт зарубіжних ав7
торів з кластеризації: Т. Андерсона, В. Елшера, М. Енрай7
та, В. Прайса, М. Превезера, С. Розенфельда, Е. Фрезе7
ра, С. Хартмана, Г. Шмітца.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити конкурентні переваги та соціально7еконо7

мічну значущість кластерів у регіонах;
— дослідити систему заходів державного регулювання

розвитку кластерів.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Можливо, найбільш простим і зрозумілим є зниження

витрат за рахунок ефекту масштабу, що проявляється при
кооперації виробників і споживачів. Цей ефект використо7
вується і поза кластерними утвореннями, однак глибина
координації, тісні партнерські зв'язки учасників кластера
дозволяють отримати значно більше користі в стислий
термін. Кластер надає підприємцям нові можливості, пере7
ваги для систематизації проблем, для вибору шляхів їхньо7
го подолання. Взаємодія з регіональною і муніципальною
владою дозволить знайти методи та засоби вирішення тієї
частини з них, які належать до сфери компетенції області
або муніципального утворення. Використовуючи вплив та ав7
торитет кластера, бізнес і регіональні влади спільно можуть
шукати шляхи найбільш ефективного просування своїх
ініціатив через регіони, включаючи підготовку законопро7
ектів і лобіювання на державному рівні проходження регіо7
нальних і галузевих ініціатив [5, c. 22].

Для регіональних адміністрацій збільшується кількість
платників податків та база оподаткування (центри керуван7
ня малим і середнім бізнесом, як правило, перебувають на
тій же території, що і сам бізнес, на відміну від вертикаль7
них корпорацій), з'являється зручний інструмент для взає7
модії з бізнесом, знижується залежність від окремих бізнес7
груп, з'являються підстави для диверсифікованості еконо7
мічного розвитку наявної території. Тиражування, перенос
знань, успішних методик та алгоритмів на інші підприємства,
що входять у кластер, дозволить значно підвищити їх за7
гальну економічну стійкість [1, с. 49].

Кластерний підхід дає підприємствам перевагу над
більш ізольованими конкурентами. Він дає доступ до більшої
кількості постачальників та послуг підтримки, адаптованих
до вимог, потреб споживачів, клієнтів до досвідченої та ви7
сококваліфікованої робочої сили, та до невідворотної пе7
редачі знань та навичок, що відбувається на зустрічах та при
обговоренні бізнесу. Кластерний підхід дає шанс, мож7
ливість компаніям фокусуватися на всьому, що вони знають
та роблять найкраще. Компанії, також виграють від синергії.
Компанії спроможні функціонувати більш7менш як система,
можуть використовувати ресурси більш ефективно та колек7
тивно виробляти більше, ніж складає сума їхніх індивідуаль7
них результатів. Серед усіх переваг кластерного підходу,
найбільш важливим є доступ до інновацій, знань та "ноу7хау"
[1, с. 50].

В економіці на основі знань, що визначається науко7
місткими традиційними галузями та галузями, які виника7
ють, компанії шукають свою основну конкурентну перевагу
в наявних ідеях і талановитих кадрах, якої вимагає геогра7
фічна близькість до кваліфікованих колег, найкращих по7
стачальників, оцінюючих споживачів, висококваліфікованих
людських ресурсів, досліджень та інструментів розвитку, а
також лідерів галузі. Спеціальні знання галузі та "ноу7хау"
акумулюються та розповсюджуються через підприємницькі
сфери та інноваційні компанії. Кластерний підхід швидше
дає компаніям інформацію про переваги в технологіях та
зміни у вигодах покупців та споживачів. Не випадково він
зменшує витрати на трансакції.

Кластер надає ряд переваг як учасникам кластера, так і
регіону, де перебуває кластер. Це: взаємне збагачення дос7
відом, знаннями, ідеями; вільний доступ до інформації щодо
маркетингу, технологій, потреб споживачів, конкурентів та
обмін інформацією щодо різних аспектів діяльності; фор7
мування єдиних фінансових відносин, взаємна фінансова
підтримка між всіма членами кластера, можливість залучен7
ня додаткових фінансових ресурсів (отримання грантів, кре7
дитів), інвестицій (внутрішніх, державних та прямих інозем7
них інвестицій (ПІІ)); можливість більш активного, ефектив7
ного та раціонального використання капіталу (як наявних
ресурсів, так і залучених інвестицій), що є необхідною умо7

вою сталого розвитку підприємств; можливість доступу до
спеціалізованих факторів виробництва і людських ресурсів,
об'єднання усіх компонентів виробничого процесу задля до7
сягнення конкретного економічного результату від поста7
чальників до споживачів; взаємодоповнюваність складових
частин кластера завдяки проведенню наявного ефективно7
го сумісного маркетингу, рекламних компаній, торгових
ярмарок, рекомендацій фірм та просуванню на ринок про7
дукції фірм кластера [3, c. 14].

Кластер — це прискорення спеціалізації, а отже, підви7
щення якості продукції та збільшення обсягів її виробницт7
ва; доступ до суспільних благ — спеціалізована інфраструк7
тура, юридичні, консультаційні послуги, фахівці та експер7
ти місцевих інститутів; підвищення гнучкості та інноваційно7
го потенціалу, переваги в доступі до нових технологій, но7
вих компонентів та обладнання, що дозволяє виробляти
продукцію за світовими стандартами; можливість спільно та
ефективно вирішувати актуальні проблеми в органах влади
та місцевого самоврядування всіх рівнів, взаємне збагачен7
ня досвідом, знаннями, ідеями; можливість диверсифікації
ризиків між учасниками, зниження загальних витрат та ви7
никнення можливості спільної участі всіх активних учасників
кластера у загальному прибутку, отриманого від сумісної
діяльності; створення нових робочих місць, а отже, зрос7
тання зайнятості, наявної купівельної спроможності та якості
життя населення. Кластер зумовлює підвищення продуктив7
ності за рахунок інновацій у технологічній та організаційній
сферах та стимулює народження нових бізнесів, що розши7
рюють межі кластера, виникають можливості для створен7
ня нових галузей на базі технологій, інформації, інновацій7
них ресурсів членів кластера. Об'єднання сприяє раціонал7
ізації виробничо7ринкових процесів, перерозподілу ризиків,
проведенню гнучкої політики в умовах кон'юнктури, що
змінюється

Місцевий соціально7економічний розвиток являє собою
результат співробітництва місцевих органів влади, підприє7
мницьких кіл, громадськості з метою поліпшення якості
життя населення на визначеній території, та перетинається
із низкою проблемних моментів, які заважають досягнен7
ню визначеної цілі.

Найважливішою перевагою теорії кластерів для цілей
промислової політики, що зробило її настільки популярною,
є те, що цей підхід фокусує увагу на використанні продукту
однієї галузі для потреб декількох інших. Між всіма госпо7
дарюючими суб'єктами, представленими в даній місцевості,
створюються стійкі зв'язки, що сприяють розвитку системи
факторів виробництва, зниженню транспортних витрат,
підвищенню продуктивності праці та досягненню додатко7
вих системних вигід від поліпшення інформаційного обміну
між фірмами та галузями [2].

Сутність функціонування кластера заснована на вико7
ристанні єдиного обмеженого ресурсу або можливостей,
представлених у регіоні диверсифікованих організацій, що
мають розгалужені комунікації. Завданням регіонального
кластера є розвиток регіону за рахунок оптимізації викори7
стання доступного обмеженого ресурсу (можливостей), що
виступає основою для розвитку інновацій. Незважаючи на
необхідність усілякого зниження витрат, підприємці, крім
всього іншого, можуть бути орієнтовані на підвищення жит7
тєвого рівня в регіоні. По7перше, компаніям, що зростають,
постійно потрібний кваліфікований персонал. По7друге,
відомо, що репутація компанії позитивно позначається на
обсягах продажів. Нарешті, підвищення рівня життя в ре7
гіоні — важливий фактор для залучення талановитих
фахівців у регіон.

Управління економікою на основі регіональних клас7
терів має ряд беззаперечних переваг, до основних з яких
варто віднести можливість формування промислових об'єд7
нань, що забезпечують зайнятість населення регіону, роз7
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виток інфраструктури, збільшення податкового потенціалу
і т.д.; можливість цілеспрямованої переорієнтації збиткових
підприємств регіону; можливість регулювання інвестиційних
потоків та оцінки ефективності їхніх вкладень на основі пріо7
ритетності розвитку регіональних кластерів; можливість
надання адресних пільг певним групам підприємств, що ма7
ють важливе значення для регіональної економіки; підви7
щення в регіоні підприємницької активності; розвиток інно7
ваційного потенціалу за допомогою швидкого поширення
інновацій на всі підприємства кластера [6, c. 25].

Підприємства регіону, об'єднавшись у кластер, мають
шанс більш ефективно відстоювати свої інтереси на рівні
місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а та7
кож брати участь у великих інвестиційних програмах.

Переваги, які отримують підприємстви, що входять у
кластер, засновані на можливостях інноваційного потенці7
алу, породжуваних об'єднанням. По7перше, кластери підви7
щують продуктивність фірм і галузей за рахунок наступних
факторів: ефективної спеціалізації та поділу праці; ефекту
масштабу; доступу до технологій, постачальникам, кваліфі7
кованій робочій силі, інформації, послуг та ін. По7друге,
кластери створюють можливості для інноваційного та ви7
робничого зростання. По7третє, кластери стимулюють і по7
легшують формування нового бізнесу, що підтримує інно7
вації та розширення кластера: використання венчурного
капіталу і розвиток стрімко зростаючих підприємств; зв'яз7
ки усередині кластера сприяють появі взаємодоповнюючих
навичок, технологій, субсидій, що дозволяє брати участь у
більших угодах, у яких окремі фірми (підприємства) некон7
курентоспроможні [6, c. 26].

Але і у кластерів також виникають складні проблеми.
Місцева спеціалізація, що прив'язує територію та навіть ре7
гіон до конкретної промислової галузі, визначає, їхні перс7
пективи можливостями цієї галузі. І саме тому кластери по7
винні постійно зберігати свою інноваційність та здатність
адаптуватися до нових умов на ринку [2].

Розвиток кластерів не завжди є безпроблемним. Основ7
ною складністю, що його супроводжує, є те, що ймовірність
успіху буде низькою для багатьох регіонів, якщо не всі ета7
пи аналізу реалізовані та не оцінена виконуваність кластер7
них ініціатив. Потенційні ризики та бар'єри кластерного роз7
витку включають деякі моменти.

Хоча кластеризація може підсилювати конкуренцію та
інновацію, вона не застрахована, захищена від пасток і ри7
зиків, які фактично можуть зменшити конкурентоспро7
можність, при інших рівних, і/або призвести до застою або
розпаду. Можна виділити наступні складності, підводні ка7
мені кластеризації: важко обрати переможців; дефіцити
матеріальної інфраструктури; відсутність доступу до капі7
талу; слабка технологічно7інституціональна структура; рег7
іональна ізольованість та обмеженість; відсутність навичок
та можливостей; кластерні ієрархії; ефект замкнутості; враз7
ливість; негнучкість; зменшення конкурентних тисків; синд7
ром самодостатності; внутрішній спад [7, c. 76].

Територіальні органи управління можуть впливати на
суб'єктів економічної діяльності за допомогою прийнятих
адміністративних рішень (визначення умов оренди, проце7
дури банкрутства, боргів за податками, регулювання тарифів
на комунальні послуги, тощо).

Держава як в особі уряду, так і в особі регіональних і
муніципальних органів влади, може впливати на розвиток
кластерів за рахунок наступних факторів:

— підтримка розвитку кваліфікованих трудових ре7
сурсів;

— збільшення інвестицій у високотехнологічну інфрас7
труктуру;

— закупівля продукції кластера;
— здійснення маркетингових дій для просування про7

дукції кластера;

— ініціювання участі в різних регіональних програмах
розвитку.

Поряд з тими кластерами, що виникли спонтанно та існу7
вали століттями з часів ремісничих середовищ в стародавні
часи, існує небагато кластерів, що були створені у резуль7
таті місцевих ініціатив державних та недержавних органі7
зацій, як і  приватних ініціатив. Наприклад, імперія
кінофільмів в Голівуді, високотехнологічна промисловість
у Силіконовій долині, кластер шкіряного взуття у Бразилії
не були запланованими ініціативами, а виникли природно,
комбінуючи існуючі сприятливі фактори з підприємницькою
діяльністю. В той же час кластер програмного забезпечен7
ня у Бангалорі в Індії було ініційовано 15 технологічними
парками програмного забезпечення, які вирішив започат7
кувати уряд. Технологічні парки стимулювали формування
більше 200 МСП, залучених до розвитку програмного за7
безпечення. В цих компаніях працюють понад 20 000 людей
[4 с. 313].

Таким чином, оскільки переваги виявляються значними,
очевидно, існує певний інтерес не залишати еволюцію клас7
тера напризволяще. Місцеві та національні політики та
амбітні підприємці, можуть мати явний стимул сприяння роз7
будові та розвитку кластерів.

ВИСНОВКИ
Досвід показує, що прикладів, де кластери будували7

ся з нуля, менше. Найбільш успішним був розвиток ново7
народженого кластера, зміцнення існуючої структури або
перенацілення занепадаючого сектора. Система заходів
державного регулювання розвитку кластерів повинна роз7
роблятися залежно від конкретного товару, ситуації, що
склалася в його виробництві; місця його в структурі регіо7
нального ринку та експортних поставок регіону; перспек7
тив його виробництва з урахуванням міжнародного поділу
праці.
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