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ВСТУП
Затребувана сьогодні організаційно�економічна рефор�

ма національної економіки може і повинна знайти своє
втілення в реалізації так званого кластерного підходу до
організації бізнесу як на місцях, так і в регіонах та державі
загалом. Цей підхід за своєю суттю є новітньою формою ре�
алізації кооперативного принципу взаємодії окремих спец�
іалізованих бізнесів (та підприємств) у просторовій економіці.
Він спрямований на формування інтегрованих господарсь�
ких комплексів в межах певної території (наприклад, регіо�
ну) і є організаційно�економічною формою втілення ідеї фор�
мування раціональної структури економіки на місцевому, ре�
гіональному та національному рівнях, зокрема такої тери�
торіальної системи виробництва та його обслуговування, за
якої на відповідному регіональному рівні формується необ�
хідна кооперація (як технологічна та маркетингова взаємо�
дія) щодо виготовлення кінцевої продукції (із високою до�
даною вартістю), яка має ринки збуту i на яку існує відповід�
ний попит, а виробництво здатне вдосконалюватися та роз�
виватися. При цьому кластери є однією із альтернатив ізоль�
ованим галузям економки, зокрема промисловості, як на рівні
країни, так і, насамперед, на рівні РГС. А це, зокрема, є од�
ним із ключових факторів у забезпеченні самодостатності та
розвитку конкурентоспроможності — основної мети будь�
якої територіальної соціально�економічної системи і, що
важливо, на основі так званого синергетичного ефекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню різних аспектів кластерних форм і мо�

делей організації економічних систем та, зокрема, їх ролі
у забезпеченні розвитку територіальних соціально�еконо�
мічних систем різних масштабів та рівнів складності, у тому
числі, власне і самих підприємств, як конкретних просто�
рових форм існування (реалізації) організаційно оформ�
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леної тривалої та стійкої взаємодії продуктивних сил на
мікрорівні, присвячені наукові праці українських учених
О. Богми [1; 18], А. Бутенка [3], М. Долішнього[6], С. Ко�
лодинського [7], О. Несторенко, В. Тимофєєва [9], С. Со�
коленко [20—22], Г. Семенова[18], А. Павлюка [12], В. Осо�
кольського [11] та ін. У працях вказаних вчених акцент
зроблено в основному на дефініціях поняття кластера, їх
(кластерів) типологізації та світовому досвіді їх становлен�
ня і розвитку, на описі (визначенні) вигод від запроваджен�
ня кластерної моделі організації просторової економіки
різних рівнів. При цьому, на жаль, не розкривається ме�
ханізм та алгоритм самих процесів, які (тобто те, яким чи�
ном кластери) забезпечують ці вигоди та допомагають
підприємствам чи іншим формам просторової економіки
вирішувати різноманітні проблеми функціонального ха�
рактеру, мінімізувати загрози для ведення та розвитку
бізнесу тощо, а лише робиться акцент на тому, що в основі
усіх позитивних ефектів від кластеризації лежить прин�
цип синергізму, сутність якого полягає в тому, що ефек�
тивність спільного використання ресурсів інтегрованим
бізнесом завжди більша, ніж ефективність використання
цих самих ресурсів кожним бізнесом інтегрованої бізнес�
системи зокрема (в рамках належних їм ресурсів). Спро�
щена модель синергізму має вигляд: 2 + 2 = 5.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У нашому ж дослідженні та цій статті, що відображає

його зміст, акцент зроблено, власне, на розгляді механіз�
му та зясуванні логіки і конкретних алгоритмів впливу
міжпідприємницької кооперації і кластерів різних типів,
які є конкретною формою її реалізації, на вирішення про�
блем функціонування та розвитку підприємств та тери�
торій їх локалізації за умов глобалізації та очікувань дру�
гої хвилі економічної кризи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За логікою синергетичного ефекту, кооперування

підприємств у кластери (групи) різного виду чи конфігу�
рації (вертикальні (функціональні), горизонтальні, регіо�
нальні тощо) надає цим підприємствам, а також сформо�
ваним ними інтегрованим бізнес�системам і, у підсумку,
регіональним та національним економічним системам їх
дислокації (локалізації) додаткові можливості (закладені
у сфері кооперування, координації зусиль та організації
спільної діяльності) для уникнення чи зменшення ризиків
потенційних загроз та використання потенційних можли�
востей динамічного ринкового середовища, для розвитку
та реалізації їх конкурентних переваг у певних сферах та
галузях економіки, для досягнення якісно нових конкурен�
тних переваг і можливостей сталого розвитку, для вирі�
шення багатьох як стратегічних, такі тактичних питань
(проблем) їх функціонування та розвитку в посткризовий
період в умовах глобалізації та раціональних очікувань
другої хвилі економічної кризи. До таких конкретних заг�
роз зі сторони ринкового середовища та питань (проблем)
забезпечення ефективного функціонування та розвитку
окремих підприємств і їх об'єднань, а також регіональних
(територіальних) господарських систем їх локалізації в по�
сткризовий період належать наступні.

У світлі потенційних загроз для вітчизняного бізнесу
із боку ринкового середовища — це, насамперед, пробле�
ми: зниження ринкового попиту та зменшення ємкості
внутрішнього ринку; надмірної залежності вітчизняних
підприємств від зовнішніх ринків; монополізації ринку; не�
стабільності фінансового ринку тощо.

У межах ринкового аспекту діяльності — це, перш за
все, питання: забезпечення належного (високого) рівня
конкурентоспроможності та посилення ринкових позицій;
уникнення залежності від обмеженого кола постачаль�
ників та покупців; налагодженням ефективного маркетин�
гу.

У межах аспекту організації ефективної системи ви�
робництва (щодо підвищення ефективності виробничих
бізнес�процесів) — це питання, пов'язані із: оновленням
та ефективністю використання основних виробничих
фондів; підвищенням продуктивності праці; диверсифіка�
цією продукції; ефективністю виробничого менеджменту;
мінімізацією енерговитрат (енергоощадністю).

У межах аспекту організації інвестиційного процесу
(щодо підвищення ефективності інвестиційних бізнес�про�
цесів) — це можуть бути питання, пов'язані із підвищен�
ням ефективності інвестиційного менеджменту, що знахо�
дитиме своє втілення у: припиненні перевитрат інвестиц�
ійних ресурсів; забезпеченні запланованих обсягів прибут�
ку від реалізованих проектів; мінімізації тривалості буді�
вельно�монтажних робіт тощо.

У межах фінансового аспекту (щодо організації ефек�
тивних фінансової діяльності та менеджменту) — це пи�
тання у пов'язані із: ефективною фінансовою стратегією;
структурою активів (щодо ліквідності активів); часткою
позичкового капіталу; часткою короткострокових джерел
залучення позикового капіталу; дебіторською заборгова�
ністю; вартістю позичкового капіталу; рівнем фінансових
ризиків.

У межах аспекту організації ефективної системи уп�
равління бізнесом — це питання, пов'язані із: орієнтацією
в кон'юнктурі ринку; ефективністю фінансового менедж�
менту; високими рівнями комерційного ризику; покращен�
ням управління витратами виробництва; забезпеченням
гнучкості в управлінні; недопущенням інерційності розвит�
ку; організацією якісної системи бухгалтерського обліку
та звітності.

Отже, щодо загрози зменшення ринкового попиту та
обмеженої ємкості внутрішнього ринку, то створення си�
стеми кластерів (наприклад, інформаційно�інноваційних,
будівельних, енергомашинобудівного, транспортно�ло�
гістичних, легкої промисловості, машинобудівних, суд�
нобудівного, агропромислових, металургійних та інших
на базі діючих вітчизняних підприємств регіонального та
національного рівня територіальної диверсифікованості
виробництва), учасники яких виступатимуть споживача�
ми продукції один одного, призведе до створення стаб�
ільного внутрішнього попиту на ринку завдяки споживан�
ню одним кластером продукції інших кластерів. Така схе�

ма зумовлюватиме орієнтацію вітчизняних виробників (як
промислової, так і сільськогосподарської продукції), які
сьогодні мають значну залежність від зовнішнього рин�
ку, на зростаючі потреби внутрішнього ринку, що в умо�
вах глобальної економічної кризи та скорочення зовніш�
нього ринку (попиту) захистить їх від вимушеної потре�
би скорочення обсягів виробництва і, як наслідок, від ско�
рочення рівня доходів та погіршення їх фінансової стаб�
ільності. Тобто за допомогою кооперації вже діючих
підприємств у кластери (тобто створення кластерів), з
одного боку, запобігатиметься подальше скорочення рин�
кового попиту та стимулюватиметься розвиток внутріш�
нього ринку, а з іншого — не допускатиметься скорочен�
ня обсягів виробництва і відповідно доходів та погіршен�
ня фінансової стабільності окремих вітчизняних
підприємств, які на сьогоднішній день знаходяться у
сильній залежності від зовнішнього ринку, та цілих галу�
зей і територіальних (регіональних та національної) гос�
подарських систем.

Зокрема, наприклад, будівельні кластери промислово�
го будівництва орієнтовані на будівництво доріг, вироб�
ничої інфраструктури, очисних споруд тощо, побутового
будівництва — на будівництво недорогого економічного
житла, об'єктів соціальної інфраструктури), потреба в
продукції яких на сьогодні в Україні є незаперечна, їх мож�
на розглядати як споживачів продукції вітчизняних мета�
лургійних та машинобудівних підприємств та виробників
будівельних матеріалів.

Машинобудівні кластери, в яких буде інтегровано на�
уковий та виробничий потенціал, необхідні, з одного боку,
із позиції забезпечення виведення із кризи машинобудів�
ної галузі, а з іншого — для задоволення потреб у сучасній
продукції машинобудування учасників усіх інших клас�
терів.

Створення металургійних кластерів є доцільними,
з одного боку, із позицій забезпечення розробки та
запровадження енергоощадних технологій виробниц�
тва та нових природоохоронних засобів на основі коо�
перування наукового та виробничого потенціалу галузі
та регіону їх дислокації, а з іншого — переорієнтації
металургійних підприємства на потреби внутрішнього
ринку.

Агропромислові кластери, з одного боку, будуть спри�
яти відродженню та розвитку вітчизняного сільськогос�
подарського виробництва (ця проблема особливо актуаль�
ною є в умовах глобальної продовольчої кризи, коли відчу�
вається дефіцит продуктів харчування, стрімке зростання
цін та погіршення їх якості), та переведення його на новий
якісний рівень, що сприятиме підвищенню конкурентосп�
роможності вітчизняної сільськогосподарської продукції
як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках (як за ціною
— завдяки ефекту масштабу, так і за якістю — завдяки
інновацій на усіх стадіях ланцюжка формування вартості
продовольчої продукції), а з іншого — формувати попит
на продукцію будівельних кластерів (щодо будівництва
об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури),
підприємств хімічної промисловості, машинобудування,
наукових організацій та інших.

Кластери легкої промисловості є актуальними з погля�
ду організації виробництва якісної та недорогої продукції
(одягу та взуття), яка могла б конкурувати із продукцією
іноземних ( в основному китайських та турецьких) вироб�
ників та задовольняти потреби українського споживача,
зокрема в ніші, яку заполонив сьогодні закордонний "се�
конд хенд".

Транспорті кластери, з одного боку, дозволятимуть за�
довольняти на належному рівні значний існуючий та по�
тенційний попит (цьому сприяє зокрема і транзитний ста�
тус України) на перевезення територією України вантажів
та пасажирів усіма видами транспорту, а з іншого — спри�
ятиме виведенню цієї галузі із кризового стану. Транс�
портні кластери, у свою чергу, будуть формувати попит і
споживати продукцію металургійних, машинобудівних, на�
фтохімічних підприємств, кластерів промислового будів�
ництва тощо.

Інформаційно�інноваційні кластери потребуватимуть
продукцію металургійних та машинобудівних підприємств,
наукових організацій. У свою чергу, вони будуть форму�
вати ринок і задовольняти потреби в таких перспективних
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щодо розвитку ринку продуктах (послугах), як зв'язок, те�
лекомунікації, радіолокація тощо.

Енергомашинобудівний кластер передбачатиме забез�
печення реалізації комплексної програми енергозбере�
ження на основі проведення заміни застарілого обладнан�
ня в секторі виробництва та передачі електроенергії. Цей
кластер буде споживачем продукції металургійних, при�
ладобудівних, кабельних, інструментальних підприємств
та наукових організацій.

Суднобудівний кластер виступатиме споживачем про�
дукції металургійних та машинобудівних підприємств, на�
укових організацій. А доцільність його створення зумов�
лена потребою відродження (а фактично заново створен�
ня) як торговельного, так і риболовецького флоту для за�
безпечення потреб, насамперед, внутрішніх ринків морсь�
ких перевезень, морської торгівлі та риболовлі тощо влас�
ними силами, що позитивно впливатиме і на платіжний ба�
ланс країни, бо непотрібно буде оплачувати вказані послу�
ги, отримані від іноземних компаній.

Як бачимо, кластери можна розглядати в якості зон
зростання внутрішнього ринку.

Щодо надмірної залежності вітчизняних підприємств
від зовнішніх ринків, то кластери можуть забезпечити ви�
рішення цієї проблеми, як уже було зазначено вище, як
інструменти і зони розвитку внутрішнього ринку, завдяки
організації споживання підприємствами одного кластера
продукції інших кластерів і, таким чином, орієнтації ви�
робників на потреби внутрішнього ринку.

Щодо питання протидії монополізації ринків — клас�
терна форма організації бізнесу, завдяки добровільному
кооперуванню підприємств (і особливо підприємств мало�
го та середнього бізнесу), наприклад, в мережевий клас�
тер та об'єднанню їх зусиль з метою відстоювання своїх
інтересів на ринку, створює можливості для відвоювання
у монополіста певного сегмента ринку, що поодинці зро�
бити практично неможливо, завдяки ефекту накопичено�
го досвіду та ефекту масштабу, які зазвичай спостеріга�
ються у монополістів.

Вирішення проблеми конкурентоспроможності (про�
дукції та підприємств) полягає у кластерній кооперації на
основі встановлення нових та поглиблення існуючих ви�
робничо�технологічних і маркетингових зв'язків, взаємо�
допомоги підприємств, поширення інновацій, обміну кон�
курентними перевагами завдяки безперервним контактам,
вільного обміну інформацією, подолання замкненості на
внутрішніх проблемах, сприяння капіталовкладенням та
спеціалізації учасників, більш раціонального використан�
ня місцевих ресурсів дає змогу підвищувати технологіч�
ний рівень виробництва та конкурентоспроможність кінце�
вої продукції, конкурентоспроможність усіх складових та
кластера загалом, а також регіональних господарських си�
стем його локалізації. При цьому завдяки створенню умов
для підвищення продуктивності праці, для інноваційного
та виробничого зростання, для формування нового бізне�
су, який підтримує інновації, конкурентоспроможність
продукції забезпечується за ціновими і якісними парамет�
рами: зниження цін, розширення номенклатури і асорти�
менту продукції, розробка нових видів та модернізація тра�
диційної продукції, підвищення якості продукції, оновлен�
ня продукції та покращення рівня сервісного обслугову�
вання тощо.

Забезпечення належного (високого) рівня конкурен�
тоспроможності та посилення ринкових позицій участі у
кластерних об'єднаннях дає можливість підприємствам по�
кращувати зв'язки із покупцями та постачальниками, пе�
редбачати нові ринкові потреби, використовувати існую�
чий досвід та інформацію партнерів по кластеру, система�
тично впроваджувати інновації, постійно вдосконалюва�
тися, концентрувати ресурси лише на пріоритетних напря�
мах діяльності, гнучко реагувати на зміни в зовнішньому
середовищі.

Щодо уникнення залежності від обмеженого кола по�
стачальників та покупців, зокрема унаслідок зменшення
їх кількості під впливом кризових явищ в економіці, то,
власне, кооперування в кластері, залучення до йог складу
за принципом вертикальної інтеграції як постачальників
необхідних ресурсів, так і споживачів кінцевої продукції
кластера дозволяє успішно вирішувати цю проблему: вер�
тикально інтегровані бізнес�системи завдяки залученню

підприємств�постачальників та споживачів отримують
змогу вирішувати, з одного боку, проблеми забезпечення
ресурсами, технікою, технологіями, а з іншого — ефектив�
ного збуту продукції, що робить їх більш гнучкими та здат�
ними до швидкого реагування на нові потреби ринку. Фак�
тично в цьому аспекті кластери розглядаються як інстру�
менти створення стійкого внутрішнього ринку.

Щодо налагодження ефективного маркетингу, то
участь у кластері дає можливість підприємствам отриму�
вати один від одного консультації в галузі маркетингу, про�
водити спільне дослідження ринку та розповсюдження то�
вару, проводити виставки, ярмарки, створювати спільний
торговий знак, покращити впізнаваність кластера та кож�
ного його учасника, створити (займати) або посилити свої
позиції на ринках тощо, що сприятиме оптимізації марке�
тингових витрат та дозволить охоплювати нові ринки збу�
ту продукції, підвищувати ефективність поставок тощо.

Щодо викликів із боку нестабільного фінансового рин�
ку (проблеми із наданням/отриманням кредитних та інве�
стиційних ресурсів господарюючим суб'єктам), яку ми спо�
стерігаємо сьогодні в Україні, то ця проблема в межах кла�
стерних утворень вирішується: а) за рахунок формування
єдиних фінансових відносин у кластері: відбувається
фінансова взаємопідтримка учасників кластера. В основі
забезпечення необхідних обсягів фінансових ресурсів для
кредитування/інвестування підприємств лежать принци�
пи кооперування та масштабності діяльності (бізнес�про�
цесів та ресурсів) підприємств, об'єднаних у кластери; б)
за рахунок зростання можливості доступу до додаткових
фінансових ресурсів та їх залучення зі сторони (як на внут�
рішньому, так і на зовнішньому ринках) для виконання
певних завдань (замовлень) чи під реалізацію конкретних
проектів, що, власне, може організовуватися у кластер. Ці
два моменти забезпечують високий рівень стійкості клас�
терів до нестачі фінансових ресурсів в умовах нестабіль�
ності фінансового ринку.

У цьому ж контексті участь у кластерах, з одного боку,
розширює можливості підприємств щодо отримання
коштів та залучення інвестицій для проведення оновлен�
ня зношених основних фондів та заміни застарілого об�
ладнання, для проведення заходів із модернізації, техніч�
ного переоснащення, комплексної реконструкції та роз�
ширення виробничих потужностей. А з іншого боку, зав�
дяки взаємній кооперації підприємств у кластерах, які
створюються під виконання певних цільових проектів та
програм, що, відповідно, передбачатиме укладання довго�
строкових замовлень, участь у кластерах надаватиме мож�
ливості для повнішого завантаження виробничих потуж�
ностей підприємств�учасників кластера. Окрім цього, у
кластерів значно вищі шанси на перемогу в різних конкур�
сах та тендерах, ніж в окремих підприємств. А створення
єдиної інформаційної бази кластера та вільний обмін
інформацією між його учасниками щодо наявності вироб�
ничих потужностей, їх спеціалізації та завантаження доз�
волятиме підвищувати ефективність їх використання, зок�
рема і за рахунок передачі незадіяних у поточній діяль�
ності основних засобів та обладнання в оренду іншим учас�
никам кластера.

Кластери також можуть забезпечити вирішення про�
блеми підвищення продуктивності праці за рахунок таких
проявів ефекту (принципу) синергізму від об'єднання, як
ефективна спеціалізація, ефект (економія від) масштабу,
кращий доступ до технологій, постачальників, кваліфіко�
ваної робочої сили, бізнес�послуг, інформації тощо,
удосконалення логістики (логістичних схем), удосконален�
ня інфраструктури професійних, фінансових та інших по�
слуг, співробітництво кластера та удосконалення освіти в
системі кластера, поява більш вимогливих споживачів.

Кластери завдяки створенню в їх межах умов для інно�
ваційного та технологічного розвитку, у результаті кон�
центрації різноякісних ресурсів кожного з учасників,
оновлення обладнання, впровадження сучасних техно�
логій управління виробництвом, вкладенню значних фінан�
сових ресурсів у розвиток виробництва, за рахунок більш
ефективного використання виробничих потужностей та
міжпідприємницької кооперації забезпечують можливість
для більш широкої диверсифікації (розширення асорти�
менту) продукції підприємств�учасників. А за рахунок на�
дання доступу до необхідного обладнання, схожих чи взає�
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модоповнюваних технологій, спільних ринків збуту та
формування потужного кадрового потенціалу вони ство�
рюють можливості ще й для диверсифікації у суміжні сек�
тори економіки. У свою чергу, диверсифікація продукції
сприяє посиленню конкурентних позицій кластера та кож�
ного його учасника: досягається завдяки підвищення по�
питу на продукцію у результаті розширення її асортимен�
ту, діяльності в різних сегментах ринку, переваг масштаб�
ності для отримання великих замовлень, зниження
спільних витрат тощо.

У кластерах на основі отримання кожним його учас�
ником можливості доступу до інформації, можливості оз�
найомлення з передовими принципами та методами орган�
ізації та управління виробництва, завдяки обміну передо�
вим досвідом та знаннями, доступу до сучасних інформа�
ційних технологій та засобів прийняття рішень у галузі ви�
робничого менеджменту створюються умови для підви�
щення ефективності виробничого менеджменту, тобто для
покращення організації та управління виробництвом, пла�
нування виробництва.

Щодо проблеми, пов'язаної із необхідністю мінімізації
енерговитрат (енергоощадності) вітчизняними підприєм�
ствами (енерговитрати в собівартості продукції вітчизня�
них підприємств займають до 40%), то її ефективне вирі�
шення можливе лише на основі реалізації в кластері
спільних для усіх підприємств�учасників комплексних про�
грам із модернізації та заміни енергообладнання, впровад�
ження енергоощадних технологій, проектів із енергозбе�
реженння тощо, які сприятимуть покращенню використан�
ня енергетичних ресурсів та зниженню енерговитрат на
підприємствах кластеру. А їх успішній реалізації, окрім
узгодженості заходів цих спільних програм, сприятиме
доступ до фінансових ресурсів кластера і можливість за�
лучення фінансово�кредитних ресурсів цільового призна�
чення зі сторони.

Участь підприємств у кластерних об'єднаннях, які ви�
робляють конкурентоспроможну продукцію та успішно
реалізують масштабні цільові проекти, сприятиме зростан�
ню їх ринкової вартості, а відтак, формуванню високое�
фективного фондового портфеля кластера загалом.

Кластери дозволяють раціонально концентрувати
інвестиції в межах певних проектів, безпосередньо під які
вони створюються, а також спрямовувати їх на отриман�
ня синергетичного ефекту. В межах кластерного об'єднан�
ня завдяки можливості вільного обміну інформацією та
досвідом між його учасниками в галузі інвестиційної діяль�
ності та управління інвестиціями, а також завдяки орган�
ізації постійного багатостороннього контролю за його
діяльністю, у тому числі щодо напрямів та об'єктів інвес�
тицій, розмірів інвестицій, їх віддачі тощо, з боку ради кла�
стера забезпечується підвищення ефективності інвестиц�
ійного менеджменту, що знаходитиме своє відображення
у недопущенні перевитрат інвестиційних ресурсів,
мінімізації тривалості будівельно�монтажних робіт, забез�
печенні запланованих обсягів прибутків від реалізованих
проектів.

Щодо організації ефективної фінансової діяльності та
фінансового менеджменту (питання розробки ефективної
фінансової стратегії, зниження фінансових ризиків, фор�
мування ефективної структури активів та забезпечення їх
ліквідності, зменшення частки позичкового капіталу, зни�
ження частки короткострокових джерел його залучення,
зменшення дебіторської заборгованості, зниження вар�
тості позичкового капіталу (така можливість виникає за
рахунок масштабності діяльності кластерів, а відтак, зни�
ження позичкових відсотків при обслуговуванні позичаль�
ником більшого обсягу позичкових операцій, завдяки ви�
конання кластерами цільових проектів, під які можна от�
римати дешевші кредити, завдяки виходу на міжнародні
фінансові ринки, які є дешевшими порівняно із вітчизня�
ними), прискорення оборотності обігових коштів і на цій
основі зниження потреби в залученні позичкового капіта�
лу тощо), то ця мета досягається за рахунок вільного дос�
тупу кожного учасника кластера до інформації та їх тісної
взаємодії, взаємодопомоги, співпраці, обміну досвідом у
сфері організації фінансової діяльності, тобто на основі
формування єдиних фінансових відносин у межах класте�
ра та завдяки взаємній підтримці між його членами, а та�
кож за рахунок  можливості залучення додаткових фінан�

сових ресурсів зі сторони (особливо довгострокового ха�
рактеру запозичень завдяки масштабності діяльності та
репутації кластерів). Окрім цього, в кластерах створюють�
ся умови для більш ефективного та раціонального вико�
ристання фінансового капіталу. Отже, фінансово�інвести�
ційний синергізм кластерів як основа ефективного фінан�
сового менеджменту та фінансової діяльності кластерів
загалом і окремих підприємств та інституцій у межах кла�
стера зокрема грунтується на перерозподілі фінансово�
інвестиційних ресурсів його учасників, взаємному креди�
туванні та інвестуванні підприємств кластера, отриманні
більш вигідних умов залучення ресурсів на фінансовому
ринку.

Щодо вирішення проблеми налагодження організації
ефективної системи управління бізнесом, яка залежить від
усунення недоліків, пов'язаних із незнанням кон'юнктури
ринку, неефективним фінансовим менеджментом, високи�
ми рівнями комерційного ризику, поганим управлінням
витратами виробництва, відсутністю гнучкості в управлінні
та інерційністю розвитку окремих підприємств, то в цьо�
му аспекті вплив кластерної форми міжпідприємницької
кооперації має таку логіку:

а) об'єднання підприємств у кластер завдяки взаємо�
обміну та вільному доступу до інформації щодо окремих
сегментів ринку, якою вони певною мірою володіють, доз�
воляє об'єднати та розповсюдити між ними як учасника�
ми кластера більш повні знання про ринок, проблеми та
закономірності його розвитку. Ці об'єднані знання нада�
ватимуть менеджменту підприємств більш повну та цілісну
інформаційну картину про ринок їх спільної діяльності,
формуватимуть більш детальніше та краще розуміння його
кон'юнктури;

б) за рахунок об'єднання фінансових можливостей
учасників кластера для реалізації масштабних та високоп�
рибуткових інвестиційних проектів, зниження ризиків
фінансових вкладень на основі їх розподілу між усіма учас�
никами, а також ефективної системи контролю за напря�
мами витрачання об'єднаних фінансових ресурсів з боку
ради кластера, до якої входять представники усіх еле�
ментів та секторів кластера (підприємств, урядових, гро�
мадських, наукових та інших установ та організацій) за�
безпечується формування ефективної системи фінансово�
го менеджменту в цій системі;

в) завдяки тому, що кожен учасник кластера при реа�
лізації спільного комерційного проекту зосереджується на
певних функціях, які він здатен виконувати найкраще, зни�
жується рівень комерційного ризику реалізації такого про�
екту. Окрім цього, зниженню рівня комерційного ризику
сприяють інновації, які є наслідком поєднання принципів
кооперації та конкуренції підприємств в межах кластеру.
Так завдяки об'єднанню ресурсів та інноваційних потенц�
іалів підприємств�учасників кластера, формуванню між
ними стійких зв'язків, отриманню й поширенню знань та
технологій, а відтак, на цій основі, завдяки комбінуванню
наявних у кластері факторів конкурентних переваг, в їх
межах більш активно та з меншими витратами генерують�
ся інновації — продуктові, організаційні, технологічні
тощо. Завдяки більш досконалій організації діяльності
підприємств та процесу виробництва, поширенню знань і
технологій забезпечується підвищення гнучкості та інно�
ваційного їх потенціалу, що позитивно впливає на знижен�
ня комерційних ризиків, пов'язаних із новими продукта�
ми і проектами;

г) покращення управління витратами в кластері забез�
печується завдяки: синергізму масштабу, який виникає в
кластері унаслідок збільшення обсягів виробництва, що зу�
мовлює зниження постійних витрат на одиницю продукції;
синергізму за рахунок спільної організації виробництва,
управління, постачання, збуту; досягненню високого рівня
спеціалізації кожного учасника кластера; можливості ви�
користання передових технологій; відсутності посеред�
ницьких організацій між учасниками кластера; концент�
рації на одній території підприємств кластера і постачаль�
ників тощо;

д) на відміну від об'єднань корпоративного типу — хол�
дингів та концернів, яким притаманна громіздка система
управління з роздутим апаратом управління, що уповіль�
нює прийняття та реалізацію рішень управління, в класте�
рах як добровільних об'єднаннях незалежних підприємств
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(учасники кластера залишаються незалежними, відсутні
контроль з боку головних компаній за діяльністю інших
учасників та майнові зв'язки, засновані на перехресному
володінні активами один одного), забезпечується висока
гнучкість управління. Так, зокрема, міжфірмове співробі�
тництво та сильні неформальні комунікації між учасника�
ми кластера сприяють швидкому розповсюдженню
найбільш успішного досвіду застосування нових техно�
логій та методів управління. Разом з тим, завдяки участі у
раді кластеру — його органі управління, — представників
підприємств�учасників, інституцій влади та громадськості,
забезпечується перехресний та належний контроль за ус�
іма напрямами діяльності кластера;

е) кластерні об'єднання є однією із найбільш ефектив�
них інноваційних інтегрованих бізнес�систем: зростання
випуску продукції кластерними об'єднаннями компенсує
витрати на інноваційну діяльність. Окрім цього, хоча інно�
вації в кластерах можуть бути продуктом діяльності лише
декількох підприємств або наукових інституцій, однак по�
ширюються вони по мережі взаємозв'язків усього класте�
ра і таким чином в усіх підприємств рано чи пізно виника�
тиме необхідність впровадження ними інновацій: створен�
ня нової продукції, покращення якості, технології, техні�
ки тощо. Отже в кластерах існує можливість постійно та
стабільно здійснювати інноваційну діяльність, що є запо�
рукою недопущення інерційності розвитку підприємства
та його бізнесу. У підсумку кластер (в якому є і суто ви�
робничі підприємства, і підприємства з власними науко�
во�дослідними та дослідно�конструкторськими підрозді�
лами, і спеціалізовані науково�дослідні організації) має
стати динамічною бізнес�структурою, яка реагує на зміни
(в потребах та смаках споживачів, технологіях, матеріа�
лах, техніці тощо) та власними зусиллями продукуватиме
інновації для задоволення потреб, які виникатимуть під
впливом цих змін.

ВИСНОВКИ
Як бачимо, кластеризація бізнесу (бізнес�середовища)

слугує підтримці групи підприємств (зазвичай певної га�
лузі або суміжних галузей) та створенню спільних пере�
ваг для них щодо загальних аспектів процесу виробництва
в межах певного (галузевого чи міжгалузевого) ланцюж�
ка створення вартості (через спільне бачення тієї чи іншої
проблеми та спільне бачення розвитку), на засадах по�
єднання принципів кооперації (просторової та функціо�
нальної) і конкуренції, використовуючи для цього ресур�
си та потужність певної території їх розташування. А кла�
стер при цьому виступає як чітко налагоджена інфраст�
руктура групи підприємств певної галузі (або суміжних
галузей). Інфраструктура, яка полегшує підприємствам
групи залучення інвестицій, доступ до клієнтів (покупців),
кваліфікованих трудових ресурсів, надає можливість от�
римання знань, ноу�хау тощо. Відтак, кластери як модель
реалізації сучасних форм кооперації з метою активізації
підприємницької діяльності (особливо в посткризовий пе�
ріод за умов глобалізації та очікування другої хвилі еко�
номічної кризи) та забезпечення ефективного співробіт�
ництва влади, бізнесу і громади можуть і повинні скласти
одну із стратегічних можливостей для розвитку територі�
альних соціально�економічних систем різних масштабів та
рівнів складності (від мікро� до макрорівня), яку необхід�
но закласти в механізм забезпечення їх конкурентоспро�
можності та самодостатності в якості одного із напрямів
нової стратегії соціально�економічного розвитку країни
та інструментів щодо її реалізації.
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