
ISSN 1814-1161. Держава та регіони

102

УДК 332.12+316:33

В. В. Томарева-Патлахова
кандидат економічних наук, доцент
Класичний приватний університет

ПІДХОДИ Й МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС
У статті розкрито економічну природу та детермінанти кластерів, а також виявлено

ефекти й впливи кластерів на економічне зростання в спіралі (циклі) економічного зростання
функціонування кластера. Проаналізовано можливості та вигоди участі економічних агентів
у регіональних кластерах. Наведено характеристику й визначено мейнстримні напрями та
пріоритети національних політик ЄС щодо розвитку регіональних кластерів.

Запропоновано теоретичну модель регіонального кластера на основі імперативів еконо-
мічного зростання для України. Систематизовано набір детермінантів, які характеризують
ефекти дії імперативів у запропонованій моделі функціонування регіонального кластера.
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I. Вступ
Процеси міжнародної економічної інтегра-

ції, поглиблення структурних трансформацій
національних економік у посткризовий період
посилюють різноманітні форми гіперконкуре-
нції. За цих умов формування прогресивної
структури національної економіки на рівні ін-
теграції економік регіонів має чітко базуватися
на спеціалізації в міжнародній системі поділу
праці. Процес формування супроводжується
посиленням впливу імперативів сталого роз-
витку та реалізації інноваційної моделі розви-
тку економіки України зокрема. Тому сьогодні
на регіонально-цивілізаційному рівні націона-
льної економіки необхідний кластерний базис
як “подушка безпеки” замкненості виробничих
ланцюгів створення вартості в разі зовнішніх
економічних криз. Регіональна кластеризація
забезпечить реалізацію стратегічних пріори-
тетів економічного розвитку країни щодо
включення в систему економік, заснованих на
знаннях, з високим рівнем соціальної та тери-
торіальної єдності й сталого розвитку. Це дає
змогу подолати ресурсні обмеження на регіо-
нальному та місцевому рівнях.1

Проблему формування кластерів та кла-
стеризації в умовах глобальних економічних
процесів вивчають І. Ансоф, М. Афанасьєв,
Л. Берталанфі, Г. Білоус, І. Бураковський,
У. Ешбі, М. Портер, О. Шевченко та ін.

Отже, потреба у формуванні нової моде-
лі кластерної економіки на регіональному
рівні України в умовах реалізації стратегії
економічного розвитку країни та залучення
до євроспільноти є досить актуальною.

II. Постановка завдання:
− пояснити економічну природу та детер-

мінанти кластерів;
− виявити й пояснити ефекти та впливи

кластерів на економічне зростання в спі-
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ралі (циклі) економічного зростання фун-
кціонування кластера;

− проаналізувати можливості й вигоди уча-
сті економічних агентів у регіональних
кластерах;

− охарактеризувати й навести мейнстримні
напрями та пріоритети національних полі-
тик ЄС щодо розвитку регіональних класте-
рів;

− запропонувати теоретичну модель регіо-
нального кластера “3І” на основі імперати-
вів економічного зростання для України;

− систематизувати набір детермінантів, які
характеризують ефекти дії імперативів у
запропонованій моделі функціонування
регіонального кластера.
III. Результати
В умовах поглиблення процесів інтерна-

ціоналізації та інтеграції на рівні компаній,
регіонів, національних економік і агентів гло-
бальної економіки посилюється вплив кон-
курентного середовища на економічне зрос-
тання економічних суб’єктів. А нерівномір-
ність ресурсозабезпечення та економічного
розвитку впливає на розвиток кластерного
підходу для отримання максимального ефек-
ту від поділу праці й реалізації синергетичного
ефекту розвитку економік ключових агентів.
Регіоналізація національної економіки за ра-
хунок упровадження кластерного підходу ма-
тиме більший ефект, ніж традиційна система
господарських комплексів та кооперації під-
приємств різних регіонів чи областей.

Кластерний підхід до організації та про-
ведення конкурентних дій, що ґрунтується
на визначенні та підтримці ключових різно-
рівневих точок, дає змогу ефективно вирі-
шувати складні завдання розвитку в мере-
жевому середовищі тільки в разі базування
навколо центрів прийняття та здійснення рі-
шень. Для завдань розвитку країни стратегіч-
ний ефект є категорією вищого рівня, ніж без-
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посередній прибуток. При цьому зберігається
головне завдання існування держави – збіль-
шення, збагачення й розвиток свого народу
кількісно та якісно. Найбільш гармонійно це
можна забезпечити на базі ефективної регіо-
нальної політики й розвитку регіонів як тери-
торій, що вирізняються соціокультурною спе-
цифікою та регіональною ідентичністю [3].

Підходи до визначення поняття “кластер”
можуть різнитися, але більшість науковців та
експертів згодні з його тлумаченням економі-
чним експертом і професором Гарвардського
університету Майклом Портера як географіч-
ної концентрації взаємопов’язаних компаній
та організацій, що функціонують в одній га-
лузі [9]. Крім того, кластери охоплюють ма-
сив продавців послуг і постачальників, які
співпрацюють і конкурують, створюючи при
цьому спеціалізовану інфраструктуру, що
підтримує галузь кластери. Нарешті, клас-
тери орієнтуються на талановиту спеціалі-
зовану кваліфіковану робочу силу [11].

Мінімальними умовами існування клас-
тера як сукупності підприємств та організа-
цій в економічному середовищі країн Євро-
пейського Союзу мають бути таке:
– географічна концентрація підприємств (ком-

паній, фірм), зокрема промислової спеці-
алізації;

– перевищення кількості великих за розмі-
ром компаній кількості малих і середніх
підприємств;

– наявність міжфірмових та інституціональ-
них мереж [4, с. 9].
За теоретико-методологічним підходом

ЮНІДО [1] кластери визначають як сконцен-
тровану на деякій території групу взаємо-
пов’язаних компаній та інститутів, які взаємо-
доповнюють одне одного й підсилюють конку-
рентні переваги окремих компаній і кластера в
цілому. Компанії кластера випускають анало-
гічну продукцію або надають схожі послуги.

Дослідження ЮНІДО [13, с. 12] щодо
кластерів, які активно працюють, показують,
що для малих і середніх підприємств можли-
вим стає високий рівень зростання шляхом
досягнення стійкого поліпшення якості та збі-
льшення доданої вартості, дотримуючись еко-
логічних, соціальних та трудових стандартів.

Просторова близькість і спільні стратегі-
чні інтереси дають змогу підприємствам та
їхнім допоміжним організаціям реалізувати
спільні вигоди шляхом організації спільних
заходів між підприємствами кластера, а та-
кож між підприємствами і їхніми допоміжни-
ми організаціями. Перевагу накопичення
колективних зусиль у кластері називають
колективною ефективністю.

Кластери дають змогу підвищити доходи
підприємств, які в них беруть участь, через:
– економію на масштабах виробництва;
– зниження транспортних витрат;
– спільне використання інфраструктури;

– упровадження нових технологій;
– створення резерву кваліфікованої робо-

чої сили;
– підвищення якості логістики виробничих і

торгових операцій [1].
До заходів, які допомагають зацікавле-

ним агентам кластера знизити бар’єри для
співпраці й подолати ізоляцію від кластера,
належать такі:
– зміцнити зв’язки між зацікавленими аген-

тами кластера;
– сприяти досягненню консенсусу;
– будувати відносини;
– заохочувати довіру до формування клас-

тера;
– зміцнити механізм управління;
– підтримати інституційну мережу кластера

[13, с. 14].
Важливо підкреслити, що економічна мо-

дель кластера є синергією, динамічними від-
носинами та мережею не тільки між компані-
ями, які становлять кластер, а й успішного
партнерства між зацікавленими агентами еко-
номіки. Уряд, освіта та інші інститути, що під-
тримують життєздатність економічного успіху
регіонів, містять коло зацікавлених агентів.
Багато успішних кластерів створили значні
конкурентні переваги й підвищили рівень доб-
робуту своїх регіонів порівняно з компаніями,
які функціонують за межами кластерів. Вра-
ховуючи цей успіх, політика регіонів розглядає
сприяння розвитку кластерів як “будівельні
блоки” регіональної економіки [11].

Кластеризація в контексті регіонального
розвитку стає імперативом реалізації моделі
соціально-економічного розвитку регіону/ре-
гіонів, оскільки завдяки агентам кластера до-
сягають оптимального рівня зростання еко-
номіки регіону в умовах ресурсної обмежено-
сті. Тому важливим вектором реалізації клас-
терного підходу в межах регіональної політики
має бути пріоритетна сфера стратегії соціа-
льно-економічного розвитку регіонів країни.

Слід зазначити, що в умовах сучасної ін-
тернаціоналізації вартості й виробництва оп-
тимальним зростанням економіки на будь-
якому рівні вважають рівень сталого або інклю-
зивного (всеосяжного) розвитку економіки. Ін-
вестиції й інновації стають не тільки результа-
том ефективної кластеризації, а й основними
інструментами, чи навіть імперативами, які ак-
тивно використовують економічні агенти на
інституціональному рівні для досягнення опти-
мального рівня економічного зростання відпо-
відно до стратегічних напрямів регіонального
економічного розвитку (рис. 1). Циклічності
економічного зростання кластера досягається
ресурсною самозабезпеченістю через ефекти
синергії зсередини й ззовні (у разі участі еко-
номічних агентів у декількох кластерах і вироб-
ничих ланцюгах створення вартості).
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Рис. 1. Спіраль економічного зростання

Кожен регіон має власні сильні сторони,
які сприятимуть формуванню кластера. Ре-
гіони, які співпрацюють на рівні кластерів,
отримують багато стратегічних переваг. Так,
досліджуючи глобальні імперативи регіона-
лізації, М. Портер пояснює, що регіони про-
понують значні конкурентні переваги для
кластеризації. “Регіональні кластери мають
місцеві переваги у знаннях, зв’язках і моти-
вації, які не можуть бути підкріплені відда-
леними конкурентами” [10].

Таким чином, регіони, які сприяють роз-
витку локальних кластерів, заснованих на
місцевих сильних сторонах, можуть отрима-
ти відчутні прибутки економічних агентів та
економічне зростання регіону. Таке сприят-
ливе для спільної діяльності економічних
агентів середовище дає змогу створити ро-
бочі місця й нові підприємницькі інновації.
Нові підприємства-лідери отримують мож-
ливість розвиватися на рівні кластера та
продовжити розвиток мереж або альянсів у
різних галузях, які слугуватимуть впливови-
ми посередниками в уряді та суспільстві,
продовжуючи розвивати попит.

У межах регіонального кластера непри-
буткові організації та інші підприємства з
надання допоміжних послуг отримують мо-
жливість підвищити свою ефективність і
продуктивність, надаючи послуги великим
підприємствам. Наприклад, організації мо-
жуть вирішити проблему плинності кадрів у
галузі промисловості шляхом упровадження
навчальних програм та програм з надання
транспортних послуг, догляду за дитиною,
розвитку домогосподарств. Співробітництво
на рівні регіонального кластера також допо-

магає організаціям розширювати зв’язки з
підприємствами різних галузей з метою на-
дання їм своїх послуг. Громадські та неприбу-
ткові організації, співпрацюючи з промисло-
вими підприємствами та державними устано-
вами, можуть сприяти працевлаштуванню або
перепідготовці/перекваліфікації населення.

Враховуючи потреби промислового клас-
тера, можна розробляти спільні галузеві
стратегії на додаток до притаманних регіону
галузей. У результаті врахування інтересів
регіону на базі місцевих сильних сторін і галу-
зевих переваг можна ефективно й раціональ-
но реалізувати маркетингові зусилля економі-
чних агентів, посприяти розвитку трудового й
інтелектуального капіталу і підвищити продук-
тивність інвестицій та інновацій у регіонах і
регіональному кластері в цілому.

Розвиток регіональних кластерів можли-
вий лише в умовах визначення чіткої регіо-
нальної політики кластеризації та розробки
оптимальної моделі регіональної кластери-
зації на базі визначених імперативів. Зарубі-
жний досвід європейських країн щодо фор-
мування стратегії економічного зростання за
рахунок реалізації кластерної політики пока-
зує сучасні тенденції розвитку моделей і під-
ходів до регіональної кластеризації на базі
імперативів сучасного глобального ланцюга
створення вартості й виробничих циклів.

Національна політика розвитку регіона-
льної кластеризації активно реалізується на
рівні країн Європейського Союзу. Політика
відповідає ключовим принципам інновацій-
ної моделі розвитку економіки ЄС (Впрова-
дження знань у практику: всеширока інно-
ваційна стратегія ЄС, 2006) і Європейської
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стратегії економічного розвитку (Європа
2020: Стратегія інтелектуального, сталого
та інклюзивного зростання, 2010).

Слабке створення й впровадження інно-
вацій європейськими країнами залишається
об’єктом дослідження. Це важлива пробле-
ма для Європи, оскільки інновації мають
стати рушійною силою процвітання і зрос-
тання, за рахунок яких країни ЄС досягнуть
високого рівня доходу. Тоді як економіки бід-
них країн можуть зростати за рахунок інвес-
тицій у виробничі потужності та впроваджен-
ня технологій, розроблених в інших країнах,
більш багаті країни повинні розмістити свої
потужності і виробляти нову продукцію, по-
слуги або засоби виробництва для задово-
лення потреб споживачів за кордоном для
підтримки їх процвітання. Для цього класте-
ри можуть стати корисним інструментом.

У широкому розумінні інновації характе-
ризуються як відкритий процес, у якому ба-
гато різних агентів (компаній, споживачів,
інвесторів, вищих навчальних закладів і нау-
ково-дослідних установ та інших організацій)
співпрацюють у різних напрямах. Цей процес
усе частіше рухається в напрямку інституціо-
нальної складової економічних відносин.
Традиційна лінійна модель інновацій з чітко
розподіленими ролями щодо проведення фун-
даментальних досліджень університетами,
інститутами, а прикладних досліджень – цен-
трами НДДКР на підприємствах, в компаніях,
більше неактуальні. Інновації можуть отри-
мати вигоду з географічної близькості, яка
полегшує потоки неявних знань і незаплано-
ваних взаємодій, які є вирішальними части-
нами інноваційного процесу. Це одна з при-
чин, чому інновації мають локальне похо-
дження, тоді як їх переваги поширюється за
рахунок підвищення продуктивності.

Кластери можуть втілити характеристики
сучасного інноваційного процесу, її розгляда-
ють як “зменшені в масштабі інноваційні сис-
теми”. Успішні кластери зосереджують усі
сфери діяльності, необхідні для задоволення
споживача; вони пов’язують традиційні галузі
та виробництво зі сферою послуг. Вони можуть
виникати навіть там, де розташування компа-
ній визначається не ринками або природними
ресурсами. Їх специфіка, у тому числі й прос-
торове охоплення, відрізняється залежно
від технології, ринкових умов та інших фак-
торів, які впливають на географічну протяж-
ність і відносну силу зв’язків [6, с. 3–4].

Регіональні кластери ЄС значно збіль-
шили своє залучення в глобальну економіку
за рахунок залучення робочої сили, техно-
логій та інвестицій, виступаючи на світових
ринках й інтегруючись з іншими регіональни-
ми кластерами, які надають додаткові сфе-
ри діяльності в глобальних ланцюгах ство-
рення вартості. Європейська регіональна
кластеризація базується на чітких взаємо-

пов’язаних критеріях, які стосуються регіона-
льної зайнятості, зайнятості у відповідних
секторах економіки та спеціалізації регіону.

Згідно з результатами аналізу “European
Cluster Observatory” [6], близько 38% всіх за-
йнятих Європи працюють на підприємствах,
які входять до секторів кластера. У деяких
регіонах ця частка сягає більше ніж 50%, а в
інших вона менше ніж 25%. Близько однієї
п’ятої (21%) цих зайнятих працюють у регіо-
нах, які більше ніж у два рази спеціалізовані
в певних категоріях кластера за середній ре-
гіон. Це дасть змогу реалізувати стратегію
інклюзивного (всеосяжного) зростання.

Ефект більшості державних політик країн
ЄС спрямований на конкурентоспромож-
ність та інновації, по-різному впливаючи на
кластери. Вони мають політичну підтримку
на різних рівнях і характеризуються різним
ступенем охоплення й амбітності. Вплив
деяких політик спрямований на загальні
умови бізнес-середовища, а інших – на кла-
стери. Спеціальні державні кластерні полі-
тики спрямовані на мобілізацію можливос-
тей і потенціалу кластерів та стимулювання
їх модернізації протягом тривалого часу.

Головною метою політики ЄС є інвестуван-
ня до 3% ВВП у сферу НДДКР. Об’єктами
стратегічного інвестування є обидва сектори –
приватний і державний, а головною метою стає
вплив на характер і зміст інновацій, а не на ін-
новації та технології. Політика спрямована на
створення сприятливих умов ведення бізнесу у
сфері НДДКР відповідно до стратегії “розумно-
го” зростання економік країн ЄС, заснованих на
знаннях та інтелектуальному капіталі.

Розвиток технологій й інновацій тісно по-
в’язаний з досягненням однієї з головних
цілей стратегії економічного зростання єв-
ропейського регіону – реалізації моделі ста-
лого розвитку, яка спрямована на ефективне
використання обмежених ресурсів, на спри-
яння розвитку “зеленої” та конкурентоспро-
можної економіки ЄС. Так, розвиток техноло-
гій, насамперед, має на меті зростання част-
ки відновлюваних енергетичних ресурсів для
кінцевого споживання до 20% та підвищення
до 20% енергетичної ефективності. Такий
стратегічний підхід забезпечить скорочення
циклу (спіралі) економічного зростання на
рівні країни/регіону (див. рис. 1).

Слід підкреслити, що багато політик, які
мають такий ефект, стосуються не кластер-
ної політики, а категорій регіональної полі-
тики, науково-дослідної та інноваційної по-
літики, промислової політики і політики роз-
витку малих і середніх підприємств. Їх вплив
на кластери і через кластери робить їх важ-
ливою частиною загальної структури клас-
терної політики ЄС. Ініціативи зі створення
та функціонування кластерів визначаються
як організовані зусилля щодо підвищення
темпів зростання та конкурентоспроможності
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кластерів у регіоні за участю кластерів під-
приємств, державних інститутів та/або нау-
ково-дослідницького співтовариства. Класте-
рні політики часто підтримують створення
таких ініціатив [6, с. 15–16].

Європейська комісія ЄС на сучасному
етапі відіграє значну роль щодо підтримки
розвитку “жорстких” кластерів у Європі, яка
полягає в такому:

1. Доповнити регіональну й національну
кластерну політику шляхом подолання тор-
говельних, інвестиційних та міграційних ба-
р’єрів у Європі.

2. Мотивувати й зміцнити регіональну та
національну кластерну політику шляхом роз-
робки і просування стратегічного підходу до
кластерної політики в Європі.

3. Підтримати створення регіональних і
національних кластерів шляхом зміцнення
бази знань у Європі та впровадження інно-
ваційних досліджень [6, с. 22].

Кластери на території Європи і ЄС мають
тенденцію до природного створення за від-
сутності регулювання кластерної політики
на національному чи регіональному рівні.
Ініціативи зі створення регіональних класте-
рів в умовах нерозвинутої державної регу-
ляторної політики можуть стикатися з деяки-
ми несприятливими викликами, зокрема не-
пропорційністю участі малого та великого біз-
несу в кластері, що впливає на конкурентосп-
роможність підприємств, а тому й кластера;
недостатнє фінансування державних ініціатив
з розвитку регіональних кластерів, що знижує
можливості залучення національних і регіона-
льних кластерів до світових процесів інтерна-
ціоналізації; низька частка підприємств і нау-
ково-дослідних інститутів в одному кластері,
що знижує життєвий цикл кластерів у країні;
відсутність системного підходу до оцінювання
життєвих циклів кластерів, їх можливостей та
потенційних зв’язків на різних стадіях життє-
вих циклів з метою подовження функціону-
вання цих кластерів та отримання максима-
льних вигод від можливостей.

Тому ресурсна обмеженість на рівні на-
ціональних і регіональних економік тісно
пов’язана з імперативами розвитку класте-
рів і стратегічними рішеннями, які прийма-
ють у межах державних програм чи політик
з розвитку кластерів (що мають визначати
пріоритетність розподілу можливостей і мо-
жуть компенсувати відсутність таких можли-
востей комбінаторикою інших або залучення
економічних агентів іншого кластера). Умови
розвитку, стан національної й регіональної
економіки в умовах світової інтеграції/регіо-
налізації визначаються, насамперед, не по-
тенціалом, здатністю його використання
шляхом традиційного економічного проти-
стояння, а здатністю оцінити, зберегти й
відстояти прогресивні та пріоритетні імпера-
тиви моделі економічного розвитку країни

на визначений державною стратегією еко-
номічного розвитку термін. Ідеологія конкуре-
нтного виграшу ґрунтується на здатності за-
хистити/нав’язати власні імперативи прогресу,
свій підхід, що підвищить конкурентоспромо-
жність країни в глобальному масштабі.

Механізм регіональної кластеризації
України лежить, зокрема, у призмі, розвитку
міжрегіонального співробітництва. Активіза-
ція міжрегіонального співробітництва досі
зумовлена такими факторами [2]:
– потребою в розкритті й ефективному ви-

користанні внутрішнього соціально-еконо-
мічного потенціалу розвитку регіону, на
цій основі – у зміцненні консолідованого
господарського простору країни;

– застарілістю механізмів стимулювання
регіонального розвитку й необхідністю
пошуку нових, спрямованих на розкриття
внутрішнього потенціалу розвитку регіону;

– вимогами щодо економії бюджетних кош-
тів, які можуть бути заощаджені для фі-
нансування нагальних загальнодержав-
них потреб.
Зокрема, О. В. Шевченко [2] у дослідже-

ннях економічних відносин на рівні регіона-
льного розвитку визначає такі проблеми ре-
алізації ефективного міжрегіонального спів-
робітництва:

1. Недостатня ефективність нових меха-
нізмів стимулювання міжрегіонального спів-
робітництва, зокрема як державно-приватне
партнерство.

2. Обмеження доступу до інформації про
майбутніх контрагентів у сфері економічної
діяльності; про потенційні інвестиційні прое-
кти, що мають реалізовуватися в певному
регіоні, відсутність належної інформаційної
інфраструктури, за допомогою якої має на-
даватися відповідне інформаційне предста-
влення потенціалу розвитку регіону.

3. Недостатня кількість установ фінансової
інфраструктури, які могли б здійснювати ре-
сурсне забезпечення міжрегіональних проектів.

4. Недостатня ефективність механізму дер-
жавного замовлення, яке реалізується на під-
приємствах декількох регіонів.

5. Концентрація виробництва у великих мі-
стах, економічна відокремленість віддалених
територій та їх поступове “сповзання” до де-
пресивного стану, руйнування виробничих
зв’язків між територіями в межах одного ре-
гіону й між різними регіонами.

6. Економічна незацікавленість підпри-
ємств різних регіонів в укладанні угод із віт-
чизняними партнерами через існування більш
вигідних ринків збуту за кордоном, порушення
господарських зв’язків між територіально
віддаленими підприємствами країни та пріо-
ритетності формування зв’язків із закордон-
ними підприємствами.

7. Застарілість, низькі показники впрова-
дження інновацій, висока ціна та відсутність
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належного асортименту товарів вітчизняних
підприємств не дають змоги створити вигід-
ну пропозицію для партнерів для форму-
вання виробничих, комерційних і збутових
зв’язків усередині країни.

Серед проблем можна визначити низький
рівень екологічної культури регіонів, особливо
з високим рівнем концентрації промислових
підприємств, високий рівень безробіття та
диспропорції галузевої зайнятості в регіо-
нах, що, однак, може стати перевагою для
територіально суміжних, але різних за еко-
номічною структурою регіонів, досягнувши
синергетичного ефекту.

Для розвитку моделі регіональної класте-
ризації в Україні слід спиратися на власні мо-
жливості й потенціал регіонального розвитку,
регуляторні механізми, світові економічні реа-
лії та досвід країн ЄС з розвитку кластерів і
регіональних кластерів. Створення та функці-
онування регіональних кластерів має супро-

воджуватися розвинутою інфраструктурою як
підтримуючим імперативом ефективного фун-
кціонування економічних агентів усередині
кластера(ів). Для створення регіональних кла-
стерів автор рекомендує враховувати такі
стратегічні пріоритети кластера, як орієнтація
на задоволення попиту, забезпечення опти-
мального рівня зайнятості, спільність регіона-
льних інтересів, стратегічний план розвитку
регіонів і залучення до глобальних ланцюгів
створення вартості, а також такі критерії:

1. Мобілізація зацікавлених регіональних
сторін і роботодавців.

2. Оцінювання існуючих регіональних
промислових кластерів.

3. Розвиток співпраці шляхом об’єднання
учасників з ключових галузей економіки й
інституцій у регіоні.

4. Дії, визначені як результати спільного
процесу.
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Рис. 2. Вертикальна кластеризація регіонів
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Рис. 3. Горизонтальна кластеризація регіонів

Враховуючи стратегічну мету подальшої
інтеграції України до Європейського Союзу,
автором запропоновано спрощену теорети-
чну модель функціонування регіонального
кластера, де рушійними силами (імператива-
ми) кластера є взаємопов’язані фактори роз-
витку інноваційної моделі економічного розви-
тку країни. Ця модель “3І” на базі трьох імпе-
ративів (інноваційні (innovative), інституціона-
льні (institutional), інклюзивні (inclusive) факто-

ри) може реалізовуватися у формі вертикаль-
ної чи горизонтальної мережі кластерів, що
являє собою різні форми взаємозв’язків між
економічними агентами кластера або регіонів.

Модель пропонує розглядати систему
імперативів, які відповідають загальноєвро-
пейській стратегії економічного зростання
на рівні національних економік та їх регіонів,
як замкнений цикл (спіраль) створення вар-
тості детермінантами сучасної глобальної
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економіки: інноваціями, інстуціональною
складовою економічних відносин та інклю-
зивними компонентами макроекономічного
зростання, які зумовлять всеосяжний розви-
ток через підвищення рівня зайнятості на-
селення і боротьби з бідністю, який дасть
змогу реалізувати інноваційну модель еко-
номічного розвитку України і її регіонів на
базі економіки знань, підвищити рівень між-
народної конкурентоспроможності України
серед країн на етапі сталого розвитку та

забезпечити соціальну й територіальну єд-
ність регіонів й країни у цілому.

Враховуючи сучасні економічні процеси на
рівні реалізації стратегій економічного зростан-
ня країн ЄС та України, автором виявлено ос-
новний, але неповний набір детермінант (пока-
зників) (у зв’язку зі складністю економічних
процесів), які характеризуватимуть ефекти дії
імперативів у запропонованій моделі функціо-
нування регіонального кластера (табл. 1).

Таблиця 1
Імперативи реалізації моделі кластеризації

Імперативи Детермінанти

Інноваційні
(innovative)

− рівень інноваційності, що формують економіку регіону;
− ступінь впровадження інновацій економічними агентами в економіку кластера та за його межі;
− рівень якості інновацій (конкурентоспроможність інновацій);
− ступінь інтернаці оналізації інновацій;
− рівень інтелектуалізації суспільства

Інституціональні
(institutional)

− система державно-приватного партнерства;
− науково-дослідні  інститути і центри;
− рівень захисту власності;
− кооперація науково-технічних відносин суб’єктів господарювання та органів регіонального і місце-
вого управління;
− господарські структури, орієнтовані на інтенсифікацію науково-технічного і технологічного потенціалу

Інклюзивні
(inclusive)

− рівень зайнятост і регіонів;
− рівень доходів населення регіонів;
− ступінь тісноти соціально-економічного, культурного і територіального зв’язку регіонів;
− рівень міграції висококваліфікованих кадрів науково-дослідної сфери

Запропоновані імперативи визначають
життєвий цикл регіонального кластера, а
оптимальний набір їх детермінант – вигоду
й конкурентоспроможність кластера в країні
та потенціал для участі в процесах інтерна-
ціоналізації. Основними економічними аген-
тами регіональних кластерів у сучасних ри-
нкових умовах мають стати малі та середні
підприємства, транснаціональні компанії й
науково-дослідні інституції.

IV. Висновки
За результатами дослідження виявлено,

що в умовах посилення інтеграції та інтер-
націоналізації економік необхідність ство-
рення кластерів на рівні галузей чи регіонів
дає змогу досягти економічного зростання
за умов ресурсної обмеженості та посилити
національну конкурентоспроможність. Розви-
ток кластерів на рівні регіонів має базуватися
на національній регіональній політиці класте-
ризації та розробці оптимальної моделі регіо-
нальної кластеризації на базі визначених ім-
перативів. Імперативами регіональної класте-
ризації визначено інноваційні, інституціональ-
ні й інклюзивні фактори, які посилюють мож-
ливості економічних агентів та нівелюють
вплив ресурсної обмеженості регіонів/країни.

Розвиток кластерів дасть змогу відновити
порушені коопераційні зв’язки між регіона-
ми, зміцнити міжрегіональні виробничі зв’яз-
ки; сприятиме розкриттю внутрішнього по-
тенціалу розвитку регіонів та повному заді-
янню місцевих ресурсів на потреби регіона-
льного розвитку; позитивно вплинути на ін-
тенсифікацію виробничої і збутової коопе-
рації між підприємствами та подолання від-

мінностей у рівнях розвитку регіонів; збіль-
шити рівень зайнятості громадян.
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Томарева-Патлахова В.В., Подходы и модель региональной кластеризации в Украине
и в странах ЕС

В статье раскрыты экономическая природа и детерминанты кластеров, а также выявлены
эффекты и влияния кластеров на экономический рост в спирали (цикле) экономического роста
функционирования кластера. Проанализированы возможности и выгоды участия экономических
агентов в региональных кластерах. Приведена характеристика и определены мейнстримного
направления и приоритеты национальной политики ЕС по развитию региональных кластеров.

Предложена теоретическая модель регионального кластера на основе императивов экономи-
ческого роста для Украины. Систематизирован набор детерминант, характеризующих эффекты
действия императивов в предложенной модели функционирования регионального кластера.

По результатам исследования выявлено, что в условиях усиления интеграции и интерна-
ционализации экономик необходимости создания кластеров на уровне отраслей или регионов
позволяет достичь экономического роста в условиях ресурсной ограниченности и усилить на-
циональную конкурентоспособность. Развитие кластеров на уровне регионов должно базиро-
ваться на национальной региональной политике кластеризации и разработке оптимальной со-
ответствующей общей стратегии регионального развития модели региональной кластериза-
ции на базе определенных императивов. Императивами региональной кластеризации определе-
но инновации, институциональные и инклюзивные факторы, которые усиливают возможности
экономических агентов и нивелируют влияние ресурсной ограниченности регионов / страны.

Ключевые слова: кластер, императив, региональный кластер, экономический агент, мо-
дель, экономический рост, возможности, инновации, ресурсная ограниченность, конкуренто-
способность.

Tomareva-Patlahova V. The Approaches and Model of Regional Clustering in Ukraine and
EU Countries

The article deals with the nature and determinants of economic cluster. The effects and impacts on
economic growth clusters in spiral growth of cluster is determined. The author analyzes the opportuni-
ties and benefits of participating economic agents in regional clusters. The characteristics and priori-
ties of EU policies on national development of regional clusters are considered.

The author proposes a theoretical model of a regional cluster which is based on the imperatives of
economic growth in Ukraine. The effects of imperatives in the proposed model of regional cluster are
systematized.

According to integration and internationalization of economies clusters at regions or sectors allow
achieving economic growth under conditions of resource limitations and enhancing national competi-
tiveness. The development of clusters at the regional level should be based on national regional policy
and development of optimal clustering relevant to the overall strategy for regional development. The
model of regional clustering is based on defined imperatives. The imperative of regional clustering are
innovation, inclusive and institutional factors. These factors increase the possibility of economic
agents and negate the impact of resource limited regions/countries.

Key words: cluster, imperative, regional cluster, an economic agent, model, economic growth, op-
portunity, innovation, resource constraints, competitiveness ability.


