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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Економічна наука на сучасному етапі повинна дати

відповідь стосовно чітких рекомендацій відносно системи

необхідних заходів щодо зниження диференціації доходів

населення та підвищення добробуту шляхом посилення на)

ціональної конкурентоспроможності країни. Досягнення цих

цілей можливе завдяки переходу на інноваційний тип еко)

номічного розвитку, який досягається головним чином за

рахунок застосовування нових знань для збільшення обсягів

суспільного виробництва, підвищення якості виробленого

продукту та прискорення темпів соціального прогресу.

Дієвим важелем на шляху реалізації принципів концепції

інноваційного розвитку є сучасні інтеграційні структури —

кластери, метою створення яких є посилення ефективності

як власне сформованої структури, так і адміністративно)те)

риторіального утворення, в межах якого вони функціону)

ють.
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Проаналізовано наступні методи оцінки впливу кластерних структур на регіональний розвиток:

експертні оцінки, коефіцієнти локалізації, виробничі та інноваційні міжгалузеві баланси, теорія графів

та мережевий аналіз, спеціальні обстеження, а також — оцінка міжнародної конкурентоспромож!

ності продукції галузей, які поєднані в межах кластера, та система показників BCS. Зазначено, що

методи дослідження кластерів поділяють на дві групи: мікроорієнтовані і методи кластерного анал!

ізу. Мікроорієнтовані методи застосовуються для аналізу кластерів, що діють у провідних галузях

регіону, а аналіз матриць міжгалузевих балансів доцільний для ситуації, коли потенційні альянси

між основними галузями знаходяться на стадії формування. Зауважено, що існуючі методики не вра!

ховують оцінку впливу кластерів на розвиток регіону. Запропоновано методичний підхід, згідно з

яким ефективність кластера розглядається з двох позицій: соціальної та економічної.

 The following methods of assessing the impact of cluster structures for regional development: expert

evaluation, localization factors, industrial and innovative cross!sectoral balance sheets, graph theory and

network analysis, special examination, and — to the international competitiveness of the industry which

are connected within the cluster and Scorecard BCS are analyzed. It is noted that the methods clusters are

divided into two groups: oriented microeconomic level methods and methods of cluster analysis. For analyze

clusters operating in leading industries of the region, and matrix analysis inter branch balances appropriate

for situations where potential alliances between major industries are in the process of formation are used.

The existing methods do not account for assessing the impact of clusters on the development of the region

are noted. The methodical approach, according to which the effectiveness of the cluster is seen from two

perspectives: social and economic.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, оцінка, кластер, потенціал.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

У роботах Єрмакової О.А., Кальянова А.В., Лагна В.Т.,

Пилипенка А.А., Познякової О.І., Федулової Л.І. та Шконди

В.В. [1—7] знайшли своє обгрунтування питання розробки

системи показників оцінки діяльності кластерних структур.

Незважаючи на незначну кількість статистичного матеріа)

лу, автори досягли поставленої мети та запропонували

кількісні методики аналізу роботи кластерів.

Однак аналіз ефективності кластерних структур потре)

бує подальших досліджень. Особливої актуальності набу)

ває питання доцільності функціонування кластерів у певних

регіонах, відповідь на яке вимагає формування системи по)

казників кількісної оцінки впливу інтеграційних структур на

економіку відповідного адміністративно)територіального

утворення.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Дана стаття присвячена дослідженню існуючих методик

оцінки ефективності функціонування кластерних структур.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У науковій літературі представлено шість основних ана)

літичних методів дослідження регіональних промислових

кластерів (табл. 1)

Крім вказаних у таблиці методик оцінки ефективності

кластерних структур, існують наступні:

1) оцінка міжнародної конкурентоспроможності про)

дукції галузей, які поєднані в межах кластера, як різниця

між часткою продукції цієї галузі на світовому ринку над

сумарною часткою країни в загальній світовій торгівлі (по)

зитивною тенденцією є перевищення); різниця між галузе)

вим експортом і імпортом; перевищення темпів зростання

обсягів продажів, прибутку й інвестицій, продуктивності

праці у відповідній галузі над середньогалузевими показ)

никами у світі;

2) система показників BCS (індикатори зв'язності

підприємств кластера) таких, як обсяг виконаних замовлень

науковими інститутами від учасників кластерної структури,

цільової підготовки фахівців ВНЗ тощо.

Лагно В. Т. стверджує, що "незважаючи на велику

кількість літератури з проблеми кластерів, спостерігається

явний брак робіт, присвячених оцінюванню їх функціонуван)

ня, особливо робіт, спрямованих на вимірювання взаємодій

між різними агентами й між різними характеристиками кла)

стерів" [3, с. 242]. Автор наголошує на тому, що дослідники

цієї проблематики обмежуються констатацією даних офіц)

ійної статистики щодо аналізу діяльності підприємств і ком)

плексів або інформації, одержаної альтернативними шля)

хами, згідно з якою роблять висновки про домінуюче ста)

новище кластерів у певній галузі і території.

Групи методів дослідження кластерів поділяють на:

мікроорієнтовані і методи кластерного аналізу [4, с. 68—

69]. Перша група методів застосовується для аналізу клас)

терів, що діють у провідних галузях регіону. Це локальне

опитування, методи Delphi фокус)груп та ін. За такого підхо)

ду кластери визначають як групи фірм, які виробляють

подібні вироби і пов'язані між собою формальними і нефор)

мальними зв'язками. У мікроорієнтованих методах акцен)

тується увага на характеристиці взаємозв'язків між учасни)

ками кластера, при цьому недостатньо розроблений ме)

ханізм дослідження формування доданої вартості. Через

свою трудомісткість ці методи не дають сформувати цілісну

точку зору щодо впливу кластера на економіку регіону.

Друга група є доцільною для ситуації, коли потенційні

альянси між основними галузями знаходяться на стадії фор)

мування. Ці методи передбачають існування вимірників, які

дають змогу вичерпно судити про наявність кластерів. Крім

того, просторові межі кластера не завжди збігаються з ме)

жами адміністративних утворень, у яких здійснюється збір

статистичних даних. Іншими недоліками методів кластерного

аналізу є: відсутність організації статистичних даних на рівні

окремих регіонів з використанням детальної галузевої кла)

сифікації та брак регулярного моніторингу внутрішніх зв'яз)

ків між учасниками кластера.

Враховуючи різноманітність існуючих методик, слід за)

уважити, що вони мають суттєвий недолік — не враховують

оцінку впливу кластерів на розвиток регіону.

Отже, враховуючи специфіку існуючих моделей оцінки

роботи кластерних структур, доцільно запропонувати на)

ступний методичний підхід, згідно з яким ефективність кла)

стера може розглядатися з двох позицій: соціальна та еко)

номічна.

Соціальна ефективність є важливим показником ста)

більного розвитку кластерної структури і знаходить своє

відображення у покращенні рівня життя населення регіону.

Для характеристики рівня життя населення регіону слід роз)

глядати наступні показники:

1) питома вага родин у міжрегіональному розрізі, які

мають середньодушові доходи нижчі за величину прожит)

кового мінімуму;

2) питома вага родин у міжрегіональному розрізі, які

мають середньодушові доходи вищі за величину прожитко)

вого мінімуму [5, с. 26].

Крім того, у багатьох дослідження виділяють наступні

індикатори соціального розвитку, що також можуть бути

застосованими до оцінки соціальної ефективності кластер)

них структур [6; 7].

Першим показником є спосіб життя. Цей показник є

одним із найважливіших індикаторів і поєднує трудову

діяльність людини, особливості споживання та суспільно)

політичну діяльність.

Другим показником є якість життя. Складовими елемен)

тами цього показника, на які в першу чергу слід звернути

уваги при оцінці ефективності кластерів, є: захворюваність

населення; рівень освіти; професійна мобільність; рівень

народжуваності. На динаміку вказаних параметрів вплива)

ють житлові умови, рівень зайнятості, розвиток сфери по)

слуг, задоволеність роботою, соціальним статусом та фінан)

совими умовами родини.

Соціальна ефективність кластерних структур досягаєть)

ся у разі, коли вищенаведені показники мають позитивну

динаміку, тобто якщо параметри після створення кластерів

стають більш сприятливими і така тенденція посилюється.

Економічна ефективність кластерних структур має роз)

глядатися з позиції впливу функціонування кластерів на по)

казники економічного потенціалу регіону. Останній у загаль)

ному вигляді є сукупністю природно)ресурсного, фінансо)

вого, трудового, інформаційного, виробничого та науково)

технічного потенціалу.
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Таблиця 1. Методи кластерного аналізу

Джерело: складено на основі джерел [1; 2].
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Згідно з діючою статистичною звітністю, для оцінки

ефективності використання природно)ресурсного потенці)

алу регіону необхідно використовувати так показники:

1) мінеральні ресурси — сумарний обсяг випуску про)

мислової продукції на душу населення по таких галузях:

електроенергетика, паливна, металургійна, хімічна і нафто)

хімічна промисловість, машинобудування і металообробка,

промисловість будівельних матеріалів;

2) земельні ресурси — обсяг виробництва продукції

сільського господарства на 1 га ріллі;

3) лісові ресурси — обсяг виробництва продукції дере)

вообробної і целюлозно)паперової промисловості;

4) природно)рекреаційні ресурси — сукупний дохід

санаторіїв і пансіонатів від основної діяльності.

Україна характеризується найвищим інтегральним по)

казником антропогенного навантаження на навколишнє

природне середовище практично по всій території. Як відо)

мо, проблеми соціально)економічного та екологічного ха)

рактеру виникають саме на регіональному рівні, а потім на)

бувають національного масштабу.

Ефективне використання природних ресурсів регіону

передбачає узгодження цього процесу із концепцією ста)

лого розвитку як гармонійного поєднання виробництва, соц)

іальної та екологічної сфер.

Іншою важливою складовою економічного потенціалу є

фінансовий потенціал, що визначається як сукупність всіх гро)

шових коштів, акумульованих у регіоні на певний момент часу.

Так, збільшення фондоозброєності у регіоні сприяє

підвищенню продуктивності праці, що знаходить своє відоб)

раження у зростанні валового регіонального продукту. Важ)

ливу роль у посиленні фінансового потенціалу регіону

відіграють інвестиції. Реалізація проектів кластерними

структурами сприяє накопиченню капіталу у регіоні.

Діяльність кластерних структур сприяє зниженню негатив)

ного впливу на фінансовий потенціал з боку появи інвестицій)

них ризиків шляхом зменшення рівня безробіття у регіоні.

Економічна оцінка трудового потенціалу грунтується на

оцінці вартості створюваного продукту, який може бути от)

риманий за весь період реалізації трудового потенціалу,

зосередженого на певній території в даний момент часу.

Стимулювання науково)технічного прогресу у межах

кластеру вимагає постійного підвищення якості трудових

ресурсів, посилення кваліфікаційного рівня робітників, роз)

виток творчих здібностей економічно активного населення

шляхом участі у нових проектах.

Виробничий і науково)технічний потенціал можна оці)

нити за такими показниками: обсяг виконаних науково)тех)

нічних робіт, кількість поданих до Державного департаменту

інтелектуальної власності України заявок на видачу охорон)

них документів, кількість отриманих у патентних відомствах

інших країн охоронних документів, а також шляхом по)

рівняння темпів збільшення ВВП і чисельності виконавців й

обсягу виконаних наукових і науково)технічних робіт.

Цільова спрямованість кластерних структур — проду)

кування нових знань, ідей, відкриття нових технологій та

пошук шляхів їхньої практичної реалізації.

Іншим важливим елементом економічного потенціалу є

інформаційним потенціал. Реалізація кластерного механіз)

му спрямована на розвиток компонентів інфраструктури у

регіоні, покращення умов для розвитку бізнесу, зменшення

трансакційних видатків. Основними індикаторами інформа)

ційного потенціалу є рівень комп'ютерного забезпечення,

розвиток науки та рівня освіти населення регіону.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, враховуючи незначний досвід кластеризації

в Україні, на сьогоднішній день відсутня єдина універ)

сальна методика оцінки діяльності кластерних струк)

тур. Існуючі показники функціонування кластерів за на)

прямом впливу можна поділити на позитивні та нега)

тивні. Наприклад, зв'язок рівня регіонального розвит)

ку з позитивними чинниками такими, як тривалість жит)

тя населення, масштаб та спеціалізація кластера,

кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних зак)

ладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, — прямий. В той же

час, рівень соціально)економічного розвитку регіону з

негативними чинниками (коефіцієнт злочинності, част)

ка населення із середньодушовими сукупними витра)

тами на місяць нижче прожиткового мінімуму) має зво)

ротній характер.
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