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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
В умовах інтеграції і глобалізації особливо актуальним

є завдання пошуку найбільш ефективних форм організації
бізнесу, орієнтованості його на клієнта, розвиток інформа-
ційних технологій, підвищення вимог до гнучкості виробни-
чих структур. Одним із способів рішення поставленої задачі
є застосування принципів промислової кооперації і співпраці,
стратегічної взаємодії ринкових суб'єктів, інтегрованого
управління, адаптивності й використання єдиного інформа-
ційного простору. На підставі цих принципів виникають і ак-
тивно розвиваються особливі інноваційні форми організації
виробництва. Основним типом таких інноваційних форм є
кластер підприємств, який заснований на взаємодії автоном-
них ринкових суб'єктів (підприємств), що діють у рамках єди-
ного інформаційного простору на принципах кооперації і
стратегічної співпраці, з метою сумісного використання своїх
компетенцій для виконання всіх стадій певного проекту.

Кластери підприємств є відкритими системами з актив-
ними елементами і функціонують в зовнішньому середовищі,
що динамічно розвивається [1]. Діяльність даних структур
супроводжується високим ступенем невизначеності, що по-
в'язано з ризиками на різних етапах виконання технологіч-
них операцій з виробництва продукції.

У роботі [2] розглядалось завдання формування клас-
тера підприємств з виробництва деякого товару. Після того
як уже здійснений вибір структури кластера, необхідно про-
вести оцінювання її життєздатності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного дослідження є розробка моделі оціню-

вання життєздатності кластера підприємств, яка дає змогу
виконати аналіз і оцінювання внутрішніх зв'язків системи,
"міцності" сформованої структури. З отриманими резуль-
татами можна зв'язати потенційну надійність і можливість
успішного і тривалого функціонування кластера.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно концепції моделювання структури життєздатної

соціально-економічної системи [3], життєздатність класте-
ра підприємств будемо розглядати як здатність забезпечен-
ня існування та забезпечення живучості. Забезпечення існу-
вання включає стійкість, що характеризує взаємодію систе-
ми із середовищем, та надійність, яка характеризує
внутрішні сили системи. Пристосовуючи зазначену концеп-
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цію до системи, що є кластером підприємств, отримаємо
наступні визначення.

Стійкість кластера підприємств — це здатність класте-
ра реагувати на зміни попиту, кредитної політики банків та
інші зміни у зовнішньому середовищі.

Надійність кластера підприємств — максимальна заці-
кавленість кожного елемента системи у тривалому, безпе-
рервному і надійному функціонуванні всієї системи.

Живучість кластера підприємств — це здатність систе-
ми виконувати свої виробничі функції після виходу із скла-
ду системи складового елемента, тобто швидкість пошуку
нового аналога замість підприємства, яке вибуло з класте-
ра.

Складність визначення оцінки життєздатності кластера
підприємств зростає у зв'язку з тим, що учасники кластера
є самостійними, активними суб'єктами, цілі й наміри яких
можуть змінюватися під дією кон'юнктури ринку або з інших
причин. При тривалому функціонуванні кластера підпри-
ємств кон'юнктура ринку може зазнавати значних змін. Ак-
тивна поведінка учасників кластера при їх недостатній кон-
солідації в його рамках може привести до зупинки вироб-
ництва кінцевого товару.

Пропонований підхід до оцінювання життєздатності кла-
стера підприємств заснований на показниках взаємної за-
цікавленості, рідкості й самодостатності кожного учасника
кластера. Таким чином, ці характеристики можна класифі-
кувати за типом життєздатності (табл. 1).

Кожному елементу кластера ставиться у відповідність
вектор коефіцієнтів властивостей:

v
i
 = (ϕ

і
, γ

і
, ρ

і
),

де: ϕ
і
 — коефіцієнт ступеня зацікавленості і-го підприє-

мства у стабільному і тривалому функціонуванні кластера,
який відображає частку виробництва даного підприємства,
що використовується в кластері;

γ
і
 — коефіцієнт унікальності і-го підприємства. Тобто

він відображає, наскільки унікальне виробництво і чи існу-
ють підприємства-конкуренти, здатні виготовити аналогіч-
ну продукцію;

ρ
і
 — коефіцієнт самодостатності. Тобто цією властиві-

стю характеризується залежність стабільної роботи підприє-
мства від ряду інших підприємств, які не ввійшли у кластер.

Таким чином, визначено набір основних коефіцієнтів,
які дадуть змогу відобразити ступінь життєздатності клас-
тера підприємств у цілому.
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Кількісні оцінки введених показників розрахуємо за
наступними формулами.

Коефіцієнт  ϕ
і
 для кожного і-го підприємства визначи-

мо за формулою:
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де W
i
 — загальний обсяг виробленої продукції і-м

підприємством;
w

i 
— обсяг виробленої продукції і-м підприємством,

який використовується в кластері.
Достатньо значущим показником стійкості є уні-

кальність підприємства, адже при виході зі складу кластера
або при раптовій зупинці підприємства, яке виготовляє уні-
кальну продукцію, функціонування всього кластеру буде під
загрозою. Значення коефіцієнта унікальності підприємства
залежить від кількості підприємств-конкурентів і їх відстані
від кластера. Значення цього коефіцієнта розрахуємо за
формулою:


