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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSBOUNDARY CLUSTERS DEVELOPMENT
OF ECOLOGICAL�ECONOMIC ORIENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

Стаття розкриває передумови створення транскордонних еколого�економічних кластерів на

території західних регіонів України. Узагальнено теоретико�методологічні розробки щодо ство�

рення кластерів як соціо�еколого�економічних об'єктів, а також проаналізовано світовий досвід

формування кластерів як точок економічного зростання країни. Наведено характерні особли�

вості кластерів та їх економічні види. Досліджено історію розвитку кластерів на заході України,

що орієнтувалися на лісообробну галузь та агропромисловий комплекс держави, а також на

розвиток туризму. Виходячи із еколого�економічних особливостей Чернівецької, Івано�Фран�

ківської, Закарпатської, Львівської та Волинської областей, обгрунтовуються пріоритетні на�

прями формування транскордонних еколого�економічних кластерів. Розкривається проблема�

тика формування транскордонних кластерів еколого�економічної орієнтації за допомогою

об'єднання зусиль окремих споріднених галузей та інституцій. Визначається роль законодав�

ства ЄС у становленні та розвитку спільних транскордонних кластерів з Україною.

The article reveals the prerequisites for the formation of transboundary ecological�economic

clusters in the western regions of Ukraine.Theoretical and methodological developments on the

formation of clusters as socio�ecological�economic facilities are summarized and the international

experience of forming clusters as points of economic growth is analyzed.Characteristics of clusters

and their economic types are given. Studied here is the history of clusters in western Ukraine that

focused on timber industry and agriculture of the state as well as the development of tourism.Based

on the ecological�economic characteristics of Chernivtsi, Ivano�Frankivsk, Zakarpattia, Lviv and Volyn
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regions, the priority directions of the formation of transboundary ecological�economic clusters are

considered. The problems of cross�border clusters formation of ecological�economic orientation

by means of joint efforts of separate related industries and institutions are revealed. The role of the

EU legislation in the formation and development of joint cross�border clusters of Ukraine is

determined.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси глобалізації, поряд із наданням

новими можливостей виходу в міжнародний економіч(

ний простір, ставлять перед Україною також нові бар'є(

ри на шляху інтеграції. Задля подолання вищевказаної

проблеми в регіонах, особливо прикордонних, активі(

зувалася тенденція залучення до конкурентних відно(

син на національному та світовому рівнях шляхом об'єд(

нання у кластери. Останні дають можливість створити

фундамент для підвищення рівня конкурентоспромож(

ності територій держави, залучення та освоєння різних

видів інвестицій, поліпшення соціальної політики тощо.

В умовах кризових явищ світової економіки ос(

таннім часом цікавість до кластерів як мобільних само(

достатніх економічних модулів, що можуть швидко та

ефективно реагувати на зміни в оточуючому середо(

вищі, зростає. Важливим є індивідуальний підхід до

формування кластерів в регіонах держави, адже кожен

з них має свою специфіку. В сучасних умовах посилен(

ня глобалізаційних процесів однією з основних задач

регіональної політики держави має стати забезпечення

найбільш повного формування транскордонних клас(

терів еколого(економічної орієнтації і всебічне викори(

стання специфіки кожного регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні аспекти формування транскордонних

кластерів еколого(економічної орієнтації досліджено в

працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених,

серед яких: Геєць В., Герасимчук З., Гранберг А., За(

харченко В., Калюжнова Н., Леонтьєв В. та ін. Проте

багато питань, пов'язаних із формуванням і еколого(

економічним розвитком кластерів, залишаються неви(

рішеними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення проблематики та обгрун(

тування подальших шляхів безпечного еколого(еконо(

мічного розвитку кластерів у регіонах Західної Украї(

ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування транскордонних кластерів в Україні

розпочато порівняно нещодавно, поштовхом до акти(

візації цього процесу стало розуміння того, що для за(

Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність західних регіонів, транскордонний еколого�еко�
номічний кластер, екологічна безпека, законодавство ЄС.

Key words: globalization, competitiveness of western regions, transboundary ecological�economic cluster,
environmental safety, the EU legislation.

безпечення економічного розвитку країни необхідна

глибока реструктуризація економіки, її адаптація до

умов глобальної конкуренції тощо. Одним із інстру(

ментів реалізації поставлених завдань стали кластерні

ініціативи на муніципальному, регіональному та націо(

нальному рівнях.

Перебудова економіки України, перехід до ринко(

вих відносин, налагодження зв'язків із світовим співто(

вариством, і зокрема з країнами Європи, націлюють на

зміну пріоритетів розвитку прикордонних територій (і в

першу чергу тих, які межують із західним кордоном),

що має передбачати тісну співпрацю із країнами сусі(

дами. Важливим напрямом цього процесу постає гаран(

тування суспільно(прийнятного рівня екологічної без(

пеки, оскільки наслідки проявів небезпечних природно(

техногенних процесів та явищ можуть поширюватися на

території суміжних держав. В областях, що мають вихід

до західного державного кордону України, зосередже(

но близько 20% хімічно небезпечних та понад 28% ви(

бухо(, пожежонебезпечних об'єктів. Окрім того, при(

родно(кліматичні та геологічні умови їх території є спе(

цифічними щодо розвитку небезпечних геологічних про(

цесів і явищ, а це ускладнює застосування механізмів

регулювання рівня техногенно(природної безпеки.

Кластери як особливу форму гібридних угод у кон(

тексті нової інституціональної економічної парадигми

вивчали М. Портер, К. Менар, А. Шастітко та ін. [1, с.

37]. Кластерний підхід, обгрунтований Портером, перед(

бачає, що кожна галузь не може розглядатися окремо

від інших, а повинна вивчатися як частина комплексу

взаємопов'язаних секторів. Кластер дозволяє викори(

стовувати конкурентні переваги регіону через спільне

використання взаємопов'язаними підгалузями загаль(

них для них ресурсів.

Територіальний еколого(економічний кластер — це

складний комплекс факторів, взаємодіючих у певному

природному середовищі й соціальних умовах території

в певному часі, в рамках якого неперервність екологіч(

но орієнтованих відтворювальних процесів забезпе(

чується за рахунок створення умов щодо ефективного

обігу природного капіталу.

Можна виділити такі види еколого(економічних кла(

стерів на території транскордонних регіонів: виробничі;

інноваційно(технологічні; туристичні; транспортно(ло(

гістичні. Світовий досвід доводить, що використання

кластерного підходу для європейських країн стало скла(

довою національних та регіональних стратегій соціаль(
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но(економічного розвитку. За умови інтеграції України

у світову господарську систему та забезпечення висо(

кого рівня її конкурентоспроможності, вкрай важливим

є формування кластерів та забезпечення їх еколого(еко(

номічного розвитку на усіх рівнях.

Системне й ефективне вирішення завдань екологі(

зації економічної діяльності, що грунтується на широ(

кому застосуванні екологічних інновацій, потребує фор(

мування інституцій, здатних забезпечити скоординова(

ну діяльність політики, бізнесу і науковців для вирішен(

ня міжсекторальних завдань узгодження промислової,

інноваційної, енергетичної і транспортної політики, як

це підказує нам досвід країн, в яких були впровадженні

екологічні інновації [1, с. 38]. У багатьох випадках мо(

тивація інвестувати в еко(інновації може бути зумовле(

на метою зниження витрат на матеріали та енергію а,

отже, підвищення конкурентоспроможності та економ(

ічного успіху. Тому прикметною характеристикою еко(

інновацій є не стільки мета інновації, як її характер,

сутність діяльності.

Наведені теоретичні міркування можуть бути під(

кріплені сучасним досвідом ЄС. Розробляючи інстру(

менти та умови розгортання еко(інновацій, Європейсь(

ка Комісія наголошує на ролі кластерів у цьому процесі

і заявляє про свою готовність сприяти і використовува(

ти регіональні дослідження та кластерні ініціативи, щоб

підтримати ці зміни і створити "розумну платформу спе(

ціалізації", сприяючи виникненню кластерів світового

рівня [2].

Останнім часом існує тенденція постійного зростан(

ня кластерних формувань в країнах ЄС. Як зразок слід

взяти країни Європи, в яких уже десятки років існують

кластери. Для прикладу можна обрати Великобританію,

тут уже давно існують кластери. Специфіка розподілу

британських кластерів по регіонах визначається вихо(

дячи з їх спеціалізації; наприклад, південні кластери

Великобританії більше тяжіють до сфери послуг, тоді

як на півночі кластери в основному розвиваються на базі

товарного виробництва.

Багато в чому ідентична британському підходу кла(

стеризація Данії. Тут виявлено 13 регіональних і 16 на(

ціональних так званих "компетентних" кластерів. Регіо(

нальні кластери об'єднуються як на основі традиційних

галузей промисловості (виробництво тканин, одягу,

меблів, садівництва), так і навколо нових технологій

(мобільний і супутниковий зв'язок).

Щодо країн Північної Європи, то в Норвегії були

виявлені 62 регіональних кластери. 55 кластерів були

утворені на базі традиційних промислових секторів та

створили 63 тис. робочих місць (22% від рівня зайня(

тості по всій країні). У Швеції були виявлені 6 конкурен(

тоспроможних на міжнародному рівні кластерів.

В Іспанії виокремлено 142 регіональних кластери,

які спеціалізуються на традиційних галузях промисло(

вості. Регіональні кластери відрізнялися вищими показ(

никами зайнятості та вищим рівнем доходу, ніж у серед(

ньому по країні.

У Німеччині кластерні дослідження показали, що їх

найбільша концентрація в Північній Вестфалії, де були

ідентифіковані 11 кластерів. В Австрії 76 регіональних

кластерів були умовно поділені, відштовхуючись від їх

спеціалізації, на 6 категорій: освітні, експортні, промис(

лові, технологічні, кластери сфери послуг та змішані [3,

с. 28].

Транскордонні кластери пов'язані спільними техно(

логіями і взаємодоповнюють одна одну та об'єднують(

ся для реалізації спільних проектів, виготовлення

спільних продуктів, що в кінцевому результаті дає мож(

ливість отримати синергетичних та мережевих ефектів.

Це дає підстави стверджувати, що поширення мережі

транскордонних кластерів в українсько(словацькому,

українсько(угорському, українсько(румунському, а

особливо в українсько(польському транскордонних

регіонах є перспективним напрямом активізації зовніш(

ньоекономічних зв'язків у їхніх межах [4].

Кластерна стратегія транскордонної кооперації пе(

редбачає формування локалізованих кластерних об'єд(

нань регіонів навколо іноземних компаній(інноваторів.

Мережеві агенти, які кооперуються на основі конку(

ренції і кооперації, генерують синергетичний ефект,

взаємодоповнюючи один одного та посилюючи конку(

рентні переваги як самих компаній, так і кластера зага(

лом. Транскордонний кластер розглядається як мере(

жева організація. взаємодоповнюючих підприємств,

розташованих по обидві сторони кордону, Вони об'єд(

нуються навколо науково(інноваційного центру, який

пов'язаний вертикальними зв'язками з місцевими орга(

нами влади з метою підвищення конкурентоспромож(

ності підприємств та національної економіки.

Серед виробничих кластерів найперспективнішими

для транскордонних регіонів України є агропромислові

та лісові. Запровадження екологічних кластерів є голов(

ним фактором розвитку екологічного підприємництва,

оскільки, об'єднує на добровільних засадах суб'єктів

економічної діяльності. Це дозволяє кластерам успіш(

но конкурувати на ринках різних рівнів, а їхні технології

сприяють налагодженню взаєморозуміння між управл(

інськими структурами і бізнесовими колами. У процесі

вирішення соціально(економічних та екологічних про(

блем певного регіону рекреаційна галузь є привабли(

вою сферою для вкладання інвестицій.

У транскордонних регіонах доцільно формувати

мережу деревообробних кластерів, які об'єднані

спільними ресурсами та метою функціонування. Спри(

ятливі умови для створення транскордонних деревооб(

робних кластерів є у всіх західних областях України, що

межують з країнами ЄС. Крім того, органи регіональної

влади цих областей мають здійснювати активну

діяльність у напрямі популяризації еколого(економічних

кластерних ініціатив, а особливо у деревообробній га(

лузі.

Кластерна організація агропромислового виробниц(

тва передбачає створення довгострокової інноваційної

програми, де чітко прописана координація зусиль ви(

робничих формувань, інфраструктурних складових со(

ціально(побутового, культурного обслуговування меш(

канців сільських територій, регіонального і державно(

го управління, аграрної науки та освіти. Кошти органів

місцевого самоврядування мають бути спрямовані на

досягнення визначених для досягнення цілей агропро(

мислового й соціально(економічного кластера.

У першу чергу функціонування транскордонних

лісогосподарських кластерів створить сприятливі пере(

думови для розвитку іншого транскордонного класте(
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ра, а саме: туристичного. Адже ведення екологічного

господарювання в лісовому секторі, грунтоване на пол(

іпшенні якості природних ресурсів, супроводжувати(

меться збільшенням потенціалу туристичної індустрії в

передгірних і гірських районах українських, польських,

словацьких, угорських і румунських Карпат. Це дасть

можливість спільно використовувати прикордонні ре(

гіони цих країн з метою отримання синергетичних

ефектів у межах транскордонних регіонів, сформова(

них на кордоні між Україною та ЄС. Саме це дозволя(

ють сформувати транскордонні туристичні кластери.

Створення таких еколого(економічних кластерів в

межах одного, декількох чи всіх транскордонних ре(

гіонів (до складу яких входять прикордонні території

України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії)

дасть змогу поєднати в єдину систему підприємства ту(

ристичної та інших суміжних галузей. Таке об'єднання

сприятиме реалізації пріоритетних задач, які стоять пе(

ред підприємствами, установами, організаціями турис(

тичного бізнесу відповідного транскордонного регіону

та сприятиме посиленню його конкурентних переваг.

Метою створення транскордонного туристичного клас(

тера є сприяння стійкому економічному та соціальному

розвитку регіону, формування зв'язків і мереж співро(

бітництва між установами його країн(учасниць [3].

Кластери у Волинської області можуть бути побу(

довані за двома альтернативними варіантами:

— формування кластера навколо одного потужно(

го підприємства з невеликих фірм та підприємств. Тоб(

то окремі види бізнес(процесів є самостійними у клас(

терному середовищі;

— об'єднання декількох потужних підприємств в

єдину виробничу структуру (без втрат майнової неза(

лежності) для повного використання сировини, облад(

нання, випуску складної продукції. У цьому випадку по(

слугами бізнес(процесів будуть користуватися потужні

підприємства.

Географічне розташування Львівської області

сприяє тому, що вона є важливим торговим і транспор(

тним центром країни. На думку фахівців, за концентра(

цією обсягів реалізації у Львівській області є 8 потенц(

ійних кластерів, яким відповідають 15 видів економіч(

ної діяльності. Основні напрями, це тваринництво, лег(

ка промисловість, поліграфія, туризм, транспорт та ло(

гістика. У Львівській області сьогодні також розгля(

дається варіант утворення та діяльності транскордон(

них туристичних кластерів. Екологічна безпека Львів(

ської області забезпечується формуванням широкого

кола геополітичних, економічних, правових, науково(

технічних, технологічних, соціальних, екологічних та

інших чинників.

Для Івано(Франківської області унікальність поля(

гає в наявності природних ландшафтів, рослинного і

тваринного світу, рекреаційно(оздоровчих ресурсів. В

області діють туристичні підприємства та підприємства

санаторно(курортного комплексу. Найбільшим підприє(

мством є державне підприємство "Івано(Фраківськ(ту(

рист". Для формування рекреаційно(туристичних клас(

терів в області існує потужний ресурс — 66 підприємств

та велика кількість осередків туризму. Івано(Франківсь(

ка область володіє перевагами для відродження народ(

них промислів. Основним ресурсом регіону є низькооп(

лачувана, але кваліфікована робоча сила. Саме в цьо(

му регіоні на народних промислах було поставлено ек(

сперимент щодо створення кластера, методологічними

ознаками якого є завершеність процесів відтворення,

цілісність елементів виробничої інфраструктури, фінан(

сово(економічна єдність. На сьогодні в області зареє(

стрований кластер "Сузір'я", який працює у галузі на(

родних художніх промислів та охоплює осередки ліжни(

карського ткацтва, виготовлення сувенірів [5, с. 831] .

Чернівецька область — це регіон багатопрофільно(

го літнього та зимового гірсько(спортивного туризму,

оздоровчого відпочинку, а також бальнеологічного ліку(

вання. Чернівецькі села мають велику історико(архітек(

турну спадщину, культуру та лікувально(рекреаційні ре(

сурси. Сільський зелений туризм давно практикується в

Україні, тому що в селах часто відпочиває міське насе(

лення. В Чернівецькій області доцільно спрямувати зу(

силля на формування таких мережевих структур як: де(

ревообробні, туристично(рекреаційні, плодоовочеві кла(

стери. Підставою для формування транскордонних де(

ревообробних кластерів є: наявність власної сировинної

бази (деревина, мінеральні копалини), розвинена вироб(

нича інфраструктура, кваліфіковані кадри. Плодоовочеві

кластери мають спеціалізуватись на вирощуванні та пе(

реробці фруктів та овочів. Регіон для формування тако(

го кластеру має сировинну базу, сприятливий клімат, а

також необхідно сприяти росту зайнятості населення у

сфері переробки плодоовочевої продукції.

З огляду на результати соціально(економічних дос(

ліджень області, на території Закарпаття можливе утво(

рення таких перспективних кластерних систем, як:

— туристичні кластери, основними напрямами ді(

яльності якого можуть стати екстремальний туризм,

альпінізм, гірськолижний, рекреаційний та сільський

зелений туризм;

— агропромислові кластери;

— інноваційно(технологічні кластери.

Виходячи з цього зрозуміло, що на сьогодні у відпо(

відних регіонах необхідно приділяти увагу кластерній

моделі управління. Цю тезу підтверджує визначення

кластера М. Портера, який визначає його сутність як

"зосередження в географічному регіоні взаємопов'яза(

них підприємств і установ в межах окремої галузі". Тому

основними напрямами формування транскордонних

еколого(економічних кластерів, орієнтованих на інно(

ваційний розвиток транскордонних регіонів, сформова(

них за участю прикордонних територій України та

сусідніх із ними адміністративно(територіальних оди(

ниць, є реалізація транскордонних кластерних ініціатив

у галузях транспортної логістики, лісового господарства

та деревообробки, а також туризму та рекреації. Саме

такі об'єднання нададуть змогу забезпечити максималь(

но ефективне використання наявних природних, трудо(

вих і виробничих ресурсів у межах українсько(польсько(

го, українсько(словацького, українсько(угорського та

українсько(румунського транскордонних регіонів на

перспективу в стратегічному вимірі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Створення кластерів на еколого(економічних за(

садах сприятиме росту продуктивності та інноваційній
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діяльності підприємств, які входять до його складу.

Також утворення кластерних моделей управління

підвищить інтенсивність розвитку малого і середньо(

го підприємництва, активізує залучення інвестицій та

забезпечить прискорений соціально(економічний

розвиток. Результат такої діяльності дозволить

збільшити кількість робочих місць, підвищити зароб(

ітну плату, та збільшити надходження до бюджетів як

обласного так і національного, а також допоможе

підвищити стійкість та конкурентноспроможність еко(

номіки регіону.

Варто відмітити важливість дотримання вимог еко(

логічної та природно(техногенної безпеки в межах ство(

реного кластеру. Вимоги щодо безпечного функціону(

вання у західних країнах висуваються досить жорсткі;

підкріплюються вони силою впливу Директив ЄС, котрі

отримали назву "горизонтальне законодавство" і охоп(

люють: 1) оцінку впливу на навколишнє середовище

(ОВНС) запропонованих проектів; 2) стратегічну еколо(

гічну оцінку (СЕО) пропонованих планів та програм; 3)

громадський доступ до інформації про стан довкілля;

4) вимоги до звітності; 5) створення Європейського

Агентства з питань довкілля та участь у його роботі; 6)

Програму LIFE для фінансування проектів покращення

довкілля; 7) розвиток НУО, що працюють у сфері охо(

рони довкілля.

Отже, для України, яка прагне до європейської інтег(

рації, проблему формування транскордонних кластерів

еколого(економічної орієнтації можна розв'язати за

допомогою об'єднання зусиль споріднених галузей та

інституцій. Саме кластерна модель організації діяль(

ності підприємств може стати інтегруючим елементом

для таких галузей та інституцій, які об'єднують свої зу(

силля для того, щоб отримати синергетичний ефект від

співпраці.
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