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ВСТУП
Ефективність вітчизняної економіки передбачає

зростання її конкурентоспроможності та продуктивності
праці, підвищення якості людського капіталу, розвиток
високотехнологічних виробництв та перетворення інно*
ваційних факторів на основне джерело економічного
зростання. Одним з найважливіших напрямів вирішен*
ня цих завдань є створення інноваційних кластерів.

Велике теоретичне і прикладне значення мають дос*
лідження інноваційних виробничих кластерів таких ук*
раїнських вчених, як О. Богма, З. Варналієм, Ю. Вели*
ким, М. Войнаренко, В. Дубницькім, В Захарченко,
Н. Каніщенко, В. Осиповим, С. Соколенко, Г. Семено*
вою.

У їхніх роботах досліджені такі практичні аспекти
кластерів та кластерного розвитку, як конкурентні пе*
реваги кластерів, зумовлені синергетичним ефектом,
державна та регіональна кластерні політики, ступінь
державної участі в створенні кластерів, методики вияв*
лення кластерів та їх формалізації, стратегія і тактика
їх створення та функціонування, діагностика ефектив*
ності діяльності кластерів, класифікація кластерних
об'єднань, а також зарубіжний досвід розвитку клас*
терів.

У Росії тему виробничих кластерів вивчають Ю. Гро*
мико, Р Качалова, Г. Клейнер, Л. Марков, Н. Нагрудна,
І. Теплова, А. Шастітко, М. Ягольцінер.

У західній економічній науці ідеї М. Портера, кот*
рий виклав в ряді робіт основні положення теорії клас*
тера та кластерного підходу до організації економічних
систем, отримали розвиток в працях М. Енрайта, Е. Бер*
гмана, Е. Фезера, С. Розенфельда, Т. Егана, X . Шмітца,
Т. Андерссона, С. Озкана та інших вчених*економістів.

На даний час відчувається необхідність вивчення не
тільки прикладних аспектів кластера, але і його еконо*
міко*теоретичних аспектів як особливої форми еконо*
мічної організації. Це дозволить створити теоретичну
основу для аналізу кластера як економічного феноме*
на і дасть можливість глибше зрозуміти сутність вироб*
ничого кластера.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є спроба розглянути поведінкові пе*

редумови економічних суб'єктів, які впливають на про*
цеси створення та функціонування кластерів. Виробни*
чий кластер буде розглянуто в статті з точки зору інсти*
туціональної теорії як сукупність правил і норм поведі*
нки, які застосовується певним колом підприємств і
організацій з метою зниження трансакційних витрат, що
виникають в процесі контрактних відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У рамках сучасної інституційної теорії економіки

взаємовідносини суб'єктів господарювання розгляда*
ються крізь призму трансакційного підходу. Одне з по*
ложень неокласичної теорії свідчить, що індивіди задо*
вольняють свої потреби за допомогою обміну, який
відбувається без витрат, з урахуванням початкового
розподілу. Однак у реальній економіці існує високий
рівень ентропії, яка супроводжує процес контрактних
відносин.

Наявність такої невизначеності викликає виникнен*
ня трансакційних витрат, які Р. Коуз визначає як "вит*
рати збору і обробки інформації, витрати проведення
переговорів і прийняття рішень, витрати контролю" [1,
с. 12].

Отже, якщо трансакційні витрати мають місце, не*
обхідно враховувати вплив економічних і соціальних
інститутів на функціонування та взаємодії економічних
суб'єктів та економічної системи в цілому.

Мінімізувати трансакційні витрати можна шляхом
мінімізації ентропії економічних відносин на ринку. Для
цього в соціумі створюються певні правила гри, які виз*
наються всіма економічними агентами і зменшують не*
визначеність (ентропію), та структурують повсякденне
життя. Саме набір таких правил і норм Дуглас Норт на*
зиває інститутами [2, с. 17].

Торстейн Веблен визначає поняття "інститут" як
"звичні способи здійснення процесу суспільного життя
в його зв'язку з матеріальним оточенням, в якому живе
суспільство" [3].
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Олівер Вільямсон дещо
інакше розуміє економічну
природу інститутів, вона зна*
ходить у нього більш конкрет*
ний зміст, ніж абстрактне по*
няття "правил". Згідно Вільям*
сону, інститути розглядаються
як механізми управління кон*
трактними відносинами. Тому
найважливішими економічни*
ми інститутами є фірми, ринки
і відноснецька контрактація [4,
с. 48]. Такий підхід концентрує
основну увагу на рівні окремих
трансакцій, які є опосередко*
ваними за допомогою інсти*
тутів та проблем їх мінімізації.
Саме в такому ракурсі термін
"інститут" розглядається в
даній статті.

З інституційної точки
зору виробничий кластер
розглядається в даній роботі
не як механізм кооперації
або агломерації підприємств,
а як сукупність правил і норм
поведінки (а також меха*
нізмів, що забезпечують ви*
конання цих норм), які струк*
турують багаторазові взає*
модії між підприємствами. І
створюються ці інститути з
метою зниження трансакцій*
них витрат.

Виробничі кластери роз*
глядаються в цій роботі як
інститути, які "дозволяють
індивідам вступати в складні
контрактні відносини з
мінімумом невизначеності з
приводу можливості виконання умов контракту" [2, с. 53].

Я. Кузьмінов і М. Юдкевич так формулюють функції
інституту:

1) регуліровання поведінки людей таким чином, щоб
вони не завдавали один одному шкоди або щоб ці збит*
ки чимось компенсувалися;

2) мінімізація зусиль, які люди витрачають на те, щоб
знайти один одного і домовитися між собою. Інститут
покликаний полегшити як пошук потрібних людей, то*
варів, цінностей, так і можливість людей домовитися
один з одним;

3) організація процесу передачі інформації, або на*
вчання [5].

Перераховані функції інститутів практично збігають*
ся з цілями виробничих інноваційних кластерів, якщо під
"людьми" мати на увазі керівництво підприємств*членів
кластера. По суті, ці функції є не що інше, як прагнення
зменшити трансакційні витрати в процесі взаємодії учас*
ників кластера з приводу контрактних відносин.

У той же час підприємствам кластера немає необ*
хідності об'єднуватися в юридичну особу (організацію,
фірму) для зменшення трансакційних витрат, оскільки

всередині фірми виникають інші витрати — органі*
заційні, що доведено Р. Коузом [1, с. 46].

Кластер є чимось середнім між ринком і фірмою. При
цьому він позбавлений негативних рис обох цих форм
економічних відносин. Оскільки підприємства в структурі
кластера утримуються загальними економічними інтере*
сами (підвищення ефективності діяльності завдяки си*
нергії, яка виникає всередині кластера), в ньому змен*
шується рівень ентропії, що супроводжує процес обміну
на ринку, а, отже, зменшуються трансакційні витрати.
Безумовно, внутрикластерні витрати по координації
діяльності теж мають місце. Але вони значно нижче вит*
рат на ринку, оскільки в масштабах кластера значно лег*
ше вибудовувати та застосовувати правила і механізми
управління контрактними відносинами. З іншого боку,
оскільки в кластері відсутні структури статусів, що стійко
відтворюються — жорстка адміністративна ієрархія і
постійне формальне керівництво — це дозволяє уникну*
ти іншого виду витрат — організаційних, властивих фірмі.

Таким чином, виробничий кластер — це інститут, який
дозволяє знайти компроміс між трансакційними витрата*
ми ринку та організаційними, що існують всередині фірми.

Таблиця 1. Класифікація та зміст поведінкових передумов
за О. Уільямсоном *

* складено автором за джерелом "Поведінкові передумови сучасного економічного анал*
ізу" Олівера И. Уільямсона [7].
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Кластер — це гібрид ринку та економічної органі*
зації, в тому сенсі, в якому трактує це поняття гібрида
А. Шастітко, тобто така форма інституційних відносин,
в якій "поєднується формально*юридична самостійність
учасників трансакцій (на відміну від економічної фірми)
і де*факто взаємозалежність (на відміну від ринку, або
механізму цін) [6, с. 32].

Розглянемо виробничий кластер з точки зору пове*
дінкових передумов сучасного економічного аналізу.
Одним з постулатів неокласичної теорії є принцип раці*
ональної поведінки учасників економічних відносин, яка
є направленою на максимізацію корисності та прибут*
ку. Однак повністю раціональна поведінка є неможли*
вою в силу хоча б таких чинників, як відсутність повно*
го і необмеженого доступу економічних агентів до
інформації, яка є необхідною для прийняття рішень, а
також існування безлічі зовнішніх обмежень для обміну.
О. Вільямсон, крім раціональної поведінки, розглядає
такі поведінкові передумови суб'єктів економічних
відносин, як егоїстична поведінка, або "орієнтація на
власний інтерес". У кожної з цих передумов він виділяє
три форми — сильну, напівсильну і слабку [7].

Класифікація поведінкових передумов наведена в
табл. 1.

Обмежена раціональність передбачає наявність
трансакційних витрат, оптимізації яких сприяє такий
різновид економічного інституту, як виробничий клас*
тер (як було викладено вище).

В економіці Україні, як і інших країн з перехідною
економікою, не до кінця сформувалися традиції взаєм*
ної довіри між економічними партнерами, не з'явилася
наразі можливість покладатися на репутацію партнерів,
яка в розвинутих країнах дає гарантію безпеки угод. Ця
обставина сприяє наявності такої поведінкової переду*
мови, як опортуністична поведінка суб'єктів економіч*
ної діяльності, починаючи з таких пасивних і тонких
форм опортунізму, як спотворення і приховування істи*
ни про обставини, що стосуються партнерських контрак*
тних відносин, іноді більш грубих, як свідоме введення
в оману і прямий обман партнера, та закінчуючи прямо
кримінальними формами обману — крадіжкою і шах*
райством.

Виробничий кластер, в якому відносинам між парт*
нерами є притаманним довготривалий і взаємовигідний
характер, зумовлений інтегруванням в ланцюжок дода*
ної вартості, в якому ланки ланцюга знаходяться не в
конкурентних відносинах, а в тісній співпраці, спрямо*
ваній на досягнення однієї спільної мети, являє собою
приклад звичайного дотримання власних інтересів. Уго*
ди між учасниками виробничого кластера "укладають*
ся на умовах, що відображають початкове положення
сторін, а переваги, на які їм дають законні права ті ба*
гатства, ресурси, патенти, ноу*хау, що ім належать, —
всі ці переваги відомі спочатку" [7].

Проте, робота підприємств на загальну мету у ви*
робничому кластері зовсім не означає, що в поведінці
підприємств кластера відсутні будь*які прояви власно*
го інтересу (як це властиво поведінкової передумові
"слухняність"). Будь*яка окрема ланка ланцюга завжди
шукає можливість придбання компетенцій, які прита*
манні іншим ланкам з метою отримання більшої частки
додаткової вартості, що свідчить про наявність конку*

рентних відносин всередині кластера. Однак такий пе*
рерозподіл компетенцій закріплюється за підприємства*
ми тільки за умови, якщо така структура виконуваних
завдань збігається з ключовими факторами успіху лан*
цюжка формування додаткової вартості на обраному
сегменті ринку [8]. Більш того, такий перерозподіл ком*
петенцій між підприємствами кластера сприяє згладжу*
ванню відмінностей в структурі доданої вартості, яка
отримується кожним підприємством в даному ланцюж*
ку — на рівнях заробітної плати з нарахуваннями по
підприємствах, за показниками ресурсоозброєністю
працівників та інших.

ВИСНОВКИ
З точки зору інституційної теорії економіки, вироб*

ничий кластер — це інститут, який являє собою комп*
лекс норм і правил поведінки, що дозволяють підприє*
мствам вступати в складні контрактні відносини з мініму*
мом невизначеності. Наявність такого комплексу пра*
вил дозволяє знижувати трансакційні витрати збору і
обробки інформації, проведення переговорів, прийняття
рішень та контролю в процесі здійснення партнерських
відносин всередині виробничого кластера.

З точки зору поведінкових передумов, виробничий
кластер демонструє таку поведінку економічних
суб'єктів, як звичайне дотримання власних інтересів,
коли підприємствам економічно і організаційно вигідн*
іше не застосовувати опортуністичний тип поведінки, але
й не ігнорувати при цьому досягнення цілей власної ви*
годи.
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