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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Теоретичними дослідженнями та
розробками з питань регіонального
розвитку в останні роки займається
багато як вітчизняних, так і зарубіжних
науковців. Підвищення інтересу до цієї
проблематики зумовлюється поширен/
ням глобалізаційних процесів, які не/
розривно пов'язані з регіоналізацією
економічного розвитку. На сучасному
етапі трансформації регіональних еко/
номічних систем визначальним факто/
ром постає відтворення та розвиток
промисловості, оскільки саме ця галузь
є домінуючою у складі регіональних
господарських систем. Розв'язання
проблем промислового відродження
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Стаття присвячена розробці теоретико)методологічних аспектів

формування та розвитку промислового комплексу регіону на основі

кластеризації. Визначені базові принципи кластеризації промислово)

го комплексу, розроблений алгоритм реалізації етапів кластеризації

промислового виробництва регіонів. Введено та сформульовано виз)

начення поняття "кластеризаційний потенціал промислового комп)

лексу регіону", обгрунтовано методику його комплексної оцінки.

The article is devoted to working up of theoretical and methodological

aspects of forming and development of the region's industrial complex on

the basis of clusterization. It determines the basic principals of the

industrial complex's clusterization. The algorithm of realization of the

stages of clusterization of the regions' industrial complex is worked up. It

is introduced and formulated the idea of "clusterizational potential of the

region's industrial complex". It is proved the principals of its integrated

assessment.
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повинно стати головним чинником еко/
номічного зростання з урахуванням не/
відповідності існуючої структури про/
мислового комплексу регіону сучасним
ринковим вимогам, її деформованості
та низької ефективності. Для подолан/
ня накопичених проблем, на нашу дум/
ку, слід перейти до формування нової,
ефективної структури промислового
комплексу регіону за рахунок створен/
ня територіально/галузевих об'єднань
— кластерів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Останнім часом у світі все більше
уваги приділяється вивченню кластерів.
У зарубіжній літературі це передусім
праці А. Гребьонкіна, В. Івантера, В.
Кондратьєва, А. Коробкова, М. Порте/

ра, В. Прайса, І.Толенадо. Серед вітчиз/
няних розробників наукової концепції
кластерів слід зазначити Є. Безвушко,
М. Войнаренко, В. Гейця, А. Гойка, А.
Гусакова, Б. Данилишина, Ж. Мин/
гальову, Г. Семенова, С. Соколенко, С.
Ткачову, В. Федоренка, В. Чевганову та
ін. Їх дослідження присвячені вивчен/
ню економічного розвитку регіонів че/
рез функціонування кластерів. Однак
грунтовному аналізу саме кластери/
зації промисловості регіону та роз/
робці теоретичних положень її реалі/
зації в науковій думці не приділяється
достатньої уваги.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даної статті є розробка те/

оретико/методологічних аспектів фор/
мування та розвитку промислових ком/
плексів регіонів України на основі кла/
стерного підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Найбільш ефективним та конку/
рентоспроможним напрямом розвитку
регіону є промислова кооперація, в якій
можуть брати участь різні за розміром
та формою власності підприємства ре/
гіону. Врешті/решт саме технологічна
кооперація призводить до створення
промислових утворень, які називають
кластерами. На відміну від галузей, які
виправдовували себе в директивно/пла/
новій економіці, кластери краще охоп/
люють важливі внутрігалузеві, особли/
во міжгалузеві зв'язки, сприяють роз/
повсюдженню технологій, інформації,
маркетингових новацій та швидше реа/
гують на потреби як замовників, так і
споживачів. Саме наявність таких
зв'язків призводить до підвищення
рівня конкурентоспроможності, про/
дуктивності, інноваційної активності та
є важливим чинником організації нових
видів бізнесу в межах кластеру.
Підприємства, які є складовими клас/
теру, в більшості випадків не конкуру/
ють безпосередньо між собою, оскіль/
ки працюють в міжгалузевих сегментах
ринку, мають багато спільних можли/
востей в нарощуванні конкурентних
переваг та мінімізації ризиків. Розгляд
кластера як сукупності або групи
підприємств та організацій з існуючи/
ми між ними зв'язками призводить до
появи відмінної особливості кластеру
— виникнення синергійного ефекту
[13;19]. Ця особливість є стратегічною
перевагою кластера порівняно з окре/
мими підприємствами та сприяє підви/
щенню ефективності функціонування
промисловості як галузі регіонального
господарського комплексу; забезпе/
ченню можливості конструктивної
співпраці між спорідненими компанія/
ми, їх постачальниками, представника/
ми влади тощо. Такі утворення також
сприяють підвищенню конкурентосп/
роможності підприємств, підвищуючи
продуктивність складових кластеру,
розширюючи можливості інноваційно/
го росту, стимулюючи формування но/
вих підприємств [1].

Кластерний підхід істотно розши/
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рює набір традиційних ринкових кри/
теріїв промислового розвитку, що дає
змогу узагальнити позитивні наслідки
застосування нової форми організації
промислових виробництв, до яких за/
галом слід віднести: підвищення про/
дуктивності підприємств та галузей;
розширення можливостей інноваційно/
го та виробничого росту; стимулюван/
ня та полегшення формування нових
підприємств, нових видів діяльності [1].

Не дивлячись на доведену міжна/
родною практикою ефективність, кла/
стерні організаційні технології до цьо/
го часу на території України застосо/
вуються украй рідко. Але, навіть за на/
явності в нашій країні певних спроб за/
стосування кластерних підходів дост/
руктурної перебудови промислового
виробництва, до нині не розроблено
методичних підходів до утворення кла/
стер/структур [14].

Повністю поділяючи концепцію
кластерної політики в Україні та вра/
ховуючи вітчизняні та закордонні дос/
лідження з цієї тематики, нами пропо/
нуються методичні аспекти кластері/
зації промислового комплексу регіону,
які базуються на відповідних принци/
пах та передбачають методи їх реалі/
зації.

Визначення базових принципів кла/
стеризації промислового комплексу як
системи грунтується на розумінні того,
що вони повинні сприяти та забезпечу/
вати гармонійний розвиток як галузей
промисловості у кластері, так і регіоні/
ональної господарської системи в ціло/
му. Взагалі, лише у випадку протікання
будь/якого процесу відповідно до пев/
них принципів його можна вважати
ефективним. Це цілком стосується і
процесу кластеризації промисловості.
На основі власних досліджень та анал/
ізу наукових джерел [4] нами сформу/
льовані наступні базові принципи кла/
стеризації промислового комплексу.

Принцип пріоритетності передба/
чає застосування кластерної моделі в
пріоритетних та перспективних галузях
промислового комплексу регіону.

Принцип ресурсного забезпечення
підкреслює необхідність концентрації
структурних, природно/ресурсних,
інфраструктурних, інвестиційних, інте/
лектуальних регіональних ресурсів для
реалізації кластерної моделі просторо/
вого розвитку.

Принцип цілісності грунтується на
тому, що при кластеризації промисло/
вості сукупність елементів кластеру
при своїй взаємодії породжують нові
системні якості, які не можна звести до
суми властивостей елементів, що його
утворюють, та на залежності кожного
елементу, від його місця та функцій все/
редині цілого.

Принцип законності полягає в за/
безпеченні дотримання вимог вітчизня/
ного і міжнародного законодавства в
управлінні процесом кластеризації,
унеможливлює будь/який суб'єктивізм
з боку органів влади і управління.

Принцип ефективності означає, що
процес кластеризації повинен призво/
дити до зростання економічної, науко/
во/технічної, екологічної і соціальної
ефективності функціонування класте/

ру регіону.
Принцип саморозвитку зазначає,

що кластер як система в процесі свого
функціонування та розвитку володіє
здатністю накопичувати нові власти/
вості, які призводять до появи у систе/
ми нових можливостей.

Принцип корпоративності зазна/
чає необхідність присутності клімату
довіри та культури спілкування між
учасниками кластеру, єдиної системи
цінностей, зразку поведінки для мож/
ливості обміну інформацією, досвідом,
зниження витрат та підтримки ділової
репутації кластеру в цілому.

Принцип комплексності полягає в
об'єднанні учасників кластеру в рамках
єдиної технологічної ланки за наяв/
ності технологічного взаємозв'язку при
єдиних технологічних підходах та стан/
дартах.

Принцип історизму передбачає за/
стосування кластерного підходу із ура/
хуванням історичних передумов роз/
витку регіональної господарської сис/
теми.

Принцип сталості передбачає гар/
монізацію економічних, соціальних та
екологічних інтересів при формуванні
промислових кластерів.

Реалізація зазначених принципів,
на наш погляд, — це стратегічний на/
прям розвитку регіональних госпо/
дарських систем саме на шляху класте/
ризації.

Якщо в директивній економіці до/
мінував галузей підхід в розміщенні й
розвитку промислового виробництва,
то відкрита економічна система перед/
бачає формування обсяго/ і бюджето/
утворювальних регіональних комп/
лексів, які дозволяють на засадах раці/
ональності і ефективності використан/
ня регіональних ресурсів, субконтрак/
тингу та технологічної взаємопов'яза/
ності виробництв забезпечити комп/
лексний та сталий розвиток промисло/
вості регіонів України.

Саме такий підхід дозволить прис/
корити процеси структурної модерні/
зації регіональних промислових комп/
лексів та перетворення їх в ефективні
індустріальні сегменти національної
економіки України.

Виходячи із сформованих прин/
ципів, процес кластеризації промисло/
вого виробництва регіонів має прохо/
дити наступні етапи.

Перший етап полягає в визначенні
необхідності та доцільності створення
кластеру, а саме: в обгрунтуванні доц/
ільності використання наявних переду/
мов до міжгалузевої концентрації про/
мислового регіону, задля чого прово/
диться вивчення ресурсних можливос/
тей та ринкових переваг перед традиц/
ійною формою розвитку виробництва;
у виявленні потенційних учасників та
ініціаторів.

Другий етап — це аналіз умов для
створення кластерів регіону, вибір
об'єктів кластерізації на основі оцінки
рівня кластеризаційного потенціалу
промислового комплексу регіону зад/
ля визначення напрямів їх майбутньої
діяльності.

Третій етап включає в себе діяль/
ність зі створення кластеру, на основі

якої відбувається формування комп/
лексу взаємопов'язаних виробництв,
можливої структури та механізмів уп/
равління кластером.

На четвертому етапі вивчаються
інноваційно/інвестиційні, організаційні
та кадрові ресурси для створення кла/
стерної структури, проводиться бага/
товаріантна оцінка її створення.

П'ятий етап включає легімітизаці
кластеру та налагодження його ефек/
тивного функціонування.

Загальна схема порядку реалізації
зазначених етапів представлена на рис.
1.

Для формування промислового
комплексу на основі кластерного
підходу необхідно передусім розгляну/
ти існуючи методичні підходи до іден/
тифікації кластерів, запропоновані за/
рубіжними та вітчизняним науковцями.

Найбільш відомою слід вважати
методологію по виділенню кластерів М.
Портера [16], яка включає в себе три
етапи:

1. Визначається склад кластеру, а
саме: по/перше, виявляється ядро кла/
стеру — велика компанія або група под/
ібних; по/друге, відбувається побудова
вертикальних зв'язків між ядром та по/
в'язаними підприємствами; по/третє,
формуються основні горизонтальні
взаємозв'язки відносно ядра кластеру,
з цією метою визначаються виробниц/
тва, задіяні через спільні канали або
такі, що створюють побічну продукцію
або послуги; а також на основі визна/
чення використання спільних факторів
виробництва, постачання, технологій
тощо встановлюються додаткові гори/
зонтальні зв'язки.

2. Визначається склад організацій
усередині кластеру, які забезпечують
спеціалізовані послуги, технології,
інформацію, капітал, інфраструктуру.

3. Визначаються владні структури,
законодавчі установи, що мають вплив
на діяльність кластеру.

М. Портер також розробив так зва/
ний "конкурентний ромб" або "алмаз"
для визначення національних переваг.

Ми поділяємо концептуальні під/
ходи В. Федоренка, А. Тугая, А. Гойка
та В. Джабейла до принципових ознак
кластерів та їх типізації [23].

У зазначених методиках міститься
лише якісний аналіз передумов форму/
вання промислового комплексу на ос/
нові кластерного підходу.

Ряд вітчизняних дослідників про/
понують використання кількісного ана/
лізу для визначення напрямів форму/
вання кластерів. Одним з таких на/
прямів є розрахунок коефіцієнтів лока/
лізації та спеціалізації регіонів [7].

Інший аналітичний підхід до іден/
тифікації кластерів [21] заснований на
розрахунку коефіцієнтів, які розподі/
лені на групи. Зокрема, рівень спеціал/
ізації економіки регіону, рівень розвит/
ку малого та середнього підприємниц/
тва, рівень розвитку інвестиційної
діяльності, рівень імпорту (експорту) в
економіці регіону.

На наш погляд, для формування
промислового комплексу найбільш до/
цільно застосовувати підхід, в якому
використовується комплексна оцінка.
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Крім того, на сучасному етапі розвит/
ку промислового комплексу регіону
необхідне застосування такого підхо/
ду, який здатний не тільки враховува/
ти галузеві особливості операційної
діяльності, але і їх вплив на формуван/
ня ринкових сегментів національної
економіки та реалізацію інтересів всіх
її учасників.

З урахуванням обсягів задіяних ре/
сурсів ми пропонуємо використовува/
ти систему показників стійкості галу/
зей, які характеризують ступінь вико/
ристання регіонального потенціалу. В
рамках цього дослідження ми вважає/
мо за доцільне ввести в практику понят/
тя кластеризаційного потенціалу про/
мислового комплексу регіону
(КППКР). Задля чіткого визначення
його категоріального змісту розкриємо
ширше саме поняття "потенціал".

У перекладі з латинської мови

термін "потенціал" означає силу, міць
[3] та має наступні загальні значення:
сукупність засобів, запасів, сил, що є, в
будь/якій галузі; здатність виконати
роботу; наявність ресурсів, достатніх
для досягнення певним економічним
суб'єктом поставлених цілей; наявність
у певного об'єкта фізико/хімічних вла/
стивостей, що створюють можливість
виконати роботу [12]; джерела, можли/
вості, засоби, запаси, які можуть бути
використані для рішення будь/якої за/
дачі, досягнення певної цілі; можли/
вості окремої особи, суспільства, дер/
жави в певній області [2].

Велика кількість різноманітних
трактування поняття "потенціал" дово/
дить можливість його використання в
різних сферах та галузях діяльності.
Вивчення наукових джерел дає змогу
виокремити наступні різновиди потен/
ціалу: природно/ресурсний, економіч/

ний, виробничий, науковий, науково/
технічний, людський, промисловий,
сільськогосподарський, інвестиційний,
інноваційний, інфраструктурний тощо.
Виділяють три рівні вивчення потенці/
алу: макрорівень (потенціал держави),
мезорівень (потенціал регіону, галузі),
мікрорівень (потенціал підприємства).

Вищезазначене дозволило виділи/
ти основні підходи до розуміння понят/
тя "потенціал".

По/перше, це ототожнення понять
"потенціал" та "ресурси". Такий підхід
бере початок з широкого тлумачення
терміна "потенціал" як сукупності мож/
ливостей, джерел, сил, засобів, ре/
сурсів або окремих його видів, зокре/
ма інвестиційних, трудових, науково/
технічних тощо. Цей підхід відображає
лише один з важливих аспектів понят/
тя "потенціал" — ресурсний, що
свідчить про його обмеженість [15; 24].

По/друге, розуміння потенціалу як
здатності комплексу параметрів розв'/
язувати найважливіші виробничі та на/
уково/технічні проблеми забезпечення
їх ефективного розвитку. Цей підхід
дозволяє оцінити лише інноваційний
потенціал та ступінь його використан/
ня.

По/третє, трактування потенціалу
як можливості виробничої сфери виго/
товляти потрібну суспільству продук/
цію у необхідній кількості та якості. Це
суто виробничий підхід до визначення
можливостей задовольнити потреби
конкретних споживачів з урахуванням
кон'юнктури ринку та конкурентних
можливостей виробників.

По/четверте, ототожнення потен/
ціалу з виробничою потужністю [10],
що, на наш погляд, є помилковим.

По/п'яте, інколи потенціал розум/
іють як результат відносин між су/
б'єктами господарювання [18], це суто
ринковий підхід, який не враховує па/
раметрів комплексності та ефектив/
ності.

На наш погляд, всі зазначені підхо/
ди не враховують головного — мети
дослідження, а вона полягає в задово/
ленні ринкових потреб при раціональ/
ному використанні ресурсів з урахуван/
ням інтересів усіх учасників процесу та
комплексності розвитку галузі, регіо/
ну, держави.

Поняття "кластеризація" в еко/
номічній системі є відносно новим. Дос/
лідження у цьому напрямі ведуться в
останні роки.

Розуміння цього терміну пов'язано
з визначенням термінологічного змісту
поняття "кластер". "Кластер" походить
від англійського cluster — кетяг, пучок
та від латинського classis — розряд [12],
скупчення однотипних об'єктів [2].
Термін "кластер" був введений у науко/
вий ужиток в середині ХХ століття для
розробки нового наукового напряму —
кластерного аналізу [22]. Кластер,
перш за все, пов'язаний з поняттям кла/
сифікації безлічі об'єктів, а кластерний
аналіз застосовується при великих об/
сягах первинних даних.

Значення поняття "кластер" зале/
жить від сфер наукових досліджень.
Використовуючи цей термін в інформа/
тиці, під ним часто розуміють групу

 Рис. 1. Алгоритм формування та розвитку промислового комплексу регіону на
основі кластерного підходу
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накопичувачів на магнітній стрічці віде/
оприладів чи терміналів із загальним
контролем або групу секторів на магн/
ітному диску, яка читається або запи/
сується як одне ціле [9]. Взагалі, в
інформатиці та інформаційних техно/
логіях під терміном "кластер" найчаст/
іше розуміють — одиницю збереження
даних, мінімальну одиницю інформації
[9] або групу комп'ютерів, серверів;
групу однотипних, однакових або
подібних об'єктів, зібраних разом [22].
Крім цього, поняття "кластер" викори/
стовується в астрономії, математиці,
хімії, фізиці, лінгвістиці, біології, соц/
іології, музиці тощо. Так, в астрономії
під кластером розуміють зіркові скуп/
чення [2] або групи зірок та галактик,
що складають стійку систему внаслідок
взаємного гравітаційного тяжіння [22].
В музиці — це співзвуччя, акорд [2]. За
свідченням вчених, на сучасному етапі
розвитку неорганічної хімії вивчення
кластерів є одним з важливих напрямів
досліджень [11]. Поняття кластер ви/
користовується також і в фізиці, зок/
рема атомні кластери — "молекули", що
складаються з невеликої кількості
атомів одного елемента [22], на основі
яких створені кластерні матеріали, на/
приклад, напівпровідники, каталізато/
ри, полімери тощо [2]. Виходячи з мети
нашого дослідження, під терміном
"кластер" в економіці в загальному
сенсі слід розуміти групу близьких гео/
графічно розташованих та взаємопо/
в'язаних компаній та організацій, що з
ними співпрацюють, в певному виді
бізнесу та характеризуються спіль/
ністю напрямів дій та взаємодовненням
одна одної [12], та групу компаній з
суміжних галузей, що виробляють схо/
жу або взаємодоповнюючу продукцію
і характеризуються наявністю інфор/
маційного обміну між членами класте/
ра і їх співробітниками, за рахунок чого
підвищується конкурентоспромож/
ність компаній у світовому госпо/
дарстві [8]. Учасники, що входять до
кластеру, діють в умовах нормальної
ринкової конкуренції, але в той же час
вони знаходяться в сприятливому
бізнес/середовищі, яке сприяє ініцію/
ванню сумісних дій та проектів у загаль/
них інтересах. Іншими словами, ком/
панії кластера конкурують між собою,
а на рівні галузі діють у форматі си/
нергії.

Виходячи з таких понять кластеру,
кластеризація — це тенденція фірм з
родинної сфери бізнесу концентрува/
тися за географічною ознакою [12].
Крім того, кластерний підхід — це
спосіб реалізації принципу управління
розвитком економіки на основі
підтримки базоутворювальних та пріо/
ритетних галузей.

Отже, кластеризаційний потенціал
промислового комплексу регіону
(КППКР) — це інтегроване поєднання
структуроутворюючих галузей про/
мисловості з природно/ресурсними,
інвестиційними, інноваційними, інфра/
структурними можливостями тери/
торії задля забезпечення ефективного
використання її економічного просто/
ру на засадах сталого розвитку в умо/
вах зміни зовнішнього середовища.

Таким чином, КППКР є складною,
динамічною системою, ключовими еле/
ментами якої є суб'єкти господарюван/
ня провідних галузей промисловості. З
системної точки зору однією з ознак
складної системи є те, що в структурі
таких систем елементи об'єднані в
підсистеми [5]. В даному випадку під
підсистемою слід вважати галузь —
групу підприємств регіону, які випус/
кають однорідну або технологічно взає/
мопов'язану продукцію. Крім цього,
системне бачення авторами структури
КППКР складається із наступних
підсистем:

— ресурсна;
— споріднено/підсилююча;
— результативна.
Необхідно окремо зазначити, що в

структурі КППКР велике значення ма/
ють взаємозв'язки як між підсистема/
ми, так і між елементами всередині
кожної підсистеми (рис. 2).

Кластеризаційний потенціал про/
мислового комплексу регіону — понят/
тя відносно нове, чітко не сформульо/
ване та мало досліджене. Зокрема, існу/
ють лише наукові дискусії відносно сут/
ності, складу та оцінки цього потенціа/
лу. Проте, саме ці аспекти є важливи/
ми при прийнятті управлінських рішень
саме на регіональному рівні розробці
програм та оцінці прогнозних розра/
хунків. Тут необхідно мати об'єктивне
уявлення про можливості територій та
господарюючих суб'єктів у напрямі до/
сягнення стратегічних цілей в диверси/
фікованих напрямках діяльності. Важ/
ливим є визначення сукупної інтеграль/
ної оцінки, яка враховувала б, з одного
боку, можливості, а з іншого — обме/
ження та ризики. Тобто при оцінці
КППКР у поєднанні зі стратегією
органів місцевої влади щодо пріори/
тетів регіонального розвитку необхід/
но врахувати: по/перше, кон'юнктуру
внутрішнього і зовнішнього ринків; по/
друге, сукупні можливості суб'єктів
господарювання для досягнення цілей
в різних сферах діяльності, по/третє,
просторові, технологічні та коопе/
раційні відносини між суб'єктами гос/
подарювання; по/четверте, стан інфра/
структурного розвитку територій, яка
включає енергетичні, транспортні,
транзитні складові; по/п'яте, екологічні
параметри та наслідки кластеризації.

На нашу думку, методика для оці/
нки кластеризаційного потенціалу про/
мислового комплексу регіону повинна
відповідати наступним вимогам:

— по/перше, спиратися на існуючу
систему статистичних показників, що
дозволить їй бути такою, яка легко
формалізується;

— по/друге, об'єктивно відобража/
ти всебічний стан розвитку галузей з
урахуванням регіональної специфіки;

— по/третє, кількість показників,
які будуть використовуватися, повин/
на бути оптимальною.

Важливим етапом є визначення на/
бору показників, які будуть використо/
вуватися при оцінці. Відбір часткових
показників проводився в дослідженні із
застосовуванням таких принципів сис/
темного підходу, як: необхідного різно/
маніття, мінімальної достатності та

цільової орієнтації [6].
Не менш важливим, на наш погляд,

є якісний аналіз та оцінка рівня тих по/
казників, які не можна формалізувати,
але котрі мають значний вплив на виз/
начення кластеризаційного потенціалу
промислового комплексу регіону. Тому
пропонується по кожній галузі, яка
може бути ядром кластеризаційного
потенціалу, на другому етапі провести
дослідження відносно наступних скла/
дових ромбу М. Портера: параметри
факторів; параметри попиту; стійка
стратегія, структура та суперництво;
галузі, що споріднені та підтримують
його [16]. Важливість елементів цих
складових визначається специфікою
галузі.

Перш за все, по кожній галузі, кот/
ра містить кластеризаційний потенціал,
необхідно провести дослідження
відносно факторів виробництва, які не/
обхідні для посилення її конкурентної
позицій. Аналіз повинен містити також
оцінку поточного попиту на продукцію
цих галузей, а також маркетинговий
прогноз на віддалену перспективу. Не
менш важливим є аналіз стійкості стра/
тегії, адаптивності структури та стан
конкуренції в галузях, які містять кла/
стеризаційний потенціал. Оцінка фак/
торів, які мотивують наявність внутрі/
шньої конкуренції, повинна зводитися
до показника наявності чи відсутності.
Необхідно також проаналізувати на/
явність супутніх підприємств галузей,
в яких присутній кластеризаційний по/
тенціал. Ця оцінка повинна зводитися
до наявності чи відсутності коопера/
тивних, субконтрактингових та інших
інтеграційних засад з підприємствами
кластероутворювальних галузей.

Таким чином, комплексний аналіз
галузей промисловості дозволить виок/
ремити ті з них, в яких виявиться клас/
теризаційний потенціал, тобто пріори/
тетні напрями створення кластеру.

Загальна схема комплексного під/
ходу, який пропонується використову/
вати для оцінки потенціалу кластери/
ації регіону, зображена рис. 3.

Реалізуючи зазначені етапи при
оцінці кластеризаційного потенціалу
промислового комплексу регіону, важ/
ливою є оцінка потенціалів більш низь/
кого рівня, що його складають. У
нинішній час аналіз кластеризації тери/
торій та промисловості став об'єктом ак/
тивних наукових досліджень. Пробле/
ма методичного забезпечення її комп/
лексного аналізу становить не лише те/
оретичний, але і практичний інтерес.
Якщо регіональні проблеми кластери/
зації певним чином розроблялися, то в
галузевому розрізі вони майже не дос/
ліджені.

Необхідність виходу економіки,
зокрема промисловості, з кризи та за/
воювання конкурентний позицій в світі
не може обійтися без аналізу об'єктив/
них галузевих даних за обраними част/
ковими потенціалами.

Методологічний аспект ранжуван/
ня регіонів за ступенем розвитку клас/
теризаційного потенціалу промислово/
го комплексу регіону повинен поляга/
ти в обгрунтованості таких підходів,
котрі можуть забезпечити врахування
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як суто галузевих та територіальних
факторів, так і їх взаємний вплив. Сис/
тема характеристик кластеризації рег/
іону повинна включати в себе галузеві
оцінки за окремими групами галузей.
При цьому необхідно пам'ятати, що нія/
ка методика порівняння кластеризацій/
ного потенціалу галузей та регіонів не
може відмінити необхідність конкрет/
ного розглядання потенційних об'єктів
кластеризації.

На основі аналізу статистичних
показників, представлених регіональ/
ною статистикою, авторами було виз/
начено часткові показники кожної
складової КППКР. Зокрема, структу/
ра промислового виробництва повинна
включати домінуючі галузі регіону; ре/
сурсний потенціал — оцінку мінераль/
но/сировинних, природних та людсь/
ких складових; інфраструктурний по/
тенціал — насиченість території об/
'єктами енергетики, транспорту, зв'яз/
ку, логістики; інноваційний потенціал
— показники інноваційної активності
господарюючих суб'єктів, обсяги нау/
ково/технічної продукції; інвестицій/
ний потенціал — інвестиції в основний
капітал у відповідних галузях промис/
ловості; інтелектуальний потенціал —
рівень наукового розвитку території та
стан інтелектуальної активності.

Для оцінки різноманітних видів по/
тенціалів частіше за все у відомих ме/
тодиках використовувалися рейтингові
оцінки [4; 6; 17]. Для оцінки КППКР
також можна використати цей підхід.
При цьому під рейтингом КППКР у
розрізі галузей розуміються критерії
діяльності підприємств галузей та її
положення відносно інших галузей.

У даній статті оцінку КППКР галу/
зей пропонується проводити за мето/
дикою, яка складається з декількох
етапів:

1. Здійснюється відбір показників,
які характеризують різні види потенці/
алів, з яких складається КППКР, на
основі яких формується матриця вихі/
дних даних (Хij). Матриця являю собою
таблицю зі строками i (i = 1,2,3…m —
кількість галузей) та стовбцями j (j =
1,2,3…n — кількість (ознак) показ/
ників).

2. Проводиться стандартизація по/
казників (ознак) для отримання мат/
риці стандартизованих значень ознак
(Xi,j), для цього дані вихідної матриці
(п. 1) стандартизуються за формулою
[20]:

        (1),

де  — середнє значення

для j/го показника галузі, що дослід/
жується;

 — середньо/

квадратичне відхилення j/го показника
галузі.

3. Визначається множина ознак —
стимуляторів та дестимуляторів для
побудови еталонної галузі, при цьому
стимуляторами слід вважати такі по/
казники, які здійснюють позитивний
вплив, а дестимуляторами — такі, що
мають протилежний вплив. Тоді мно/
жину стимуляторів позначимо як I

1
, а

множину дестимуляторів як — I
2
. Для

визначення еталонної точки багатомі/
рного простору, що являє собою век/
тор, застосуємо наступне правило: се/
ред усіх показників/стимуляторів виби/
рємо максимальні, серед показників/
дестимуляторів — мінімальні:

   (2),

де z
ok

 = max z
ik
, якщо k І

1
, z

ok
 = min

z
ik
, якщо k І

2
4. Здійснюється кількісна оцінка

рівня КППКР наступним чином:
4.1 Розраховується відстань між

точками, що характеризують елементи
дослідження та еталонною точкою (Р

о
):

(3).

4.2 Визначається середня величина
відстані між точками за формулою:

(4).

4.3 Розраховується середньоквад/
ратичне відхилення d

1
:

(5).

4.4 Визначається величина С
о
 за

наступною формулою:

(6).
4.5 Розраховується показник d

1
 за

формулою:

(7).

5. Розрахований показник d
1
 для

об'єктів дослідження є кількісною оці/
нкою рівня КППКР.

Переваги такого методу полягають
в наступному:

1) не має обмежень в кількості по/
казників та галузей, що порівнюються;

2) дана методика є такою, що зас/
нована на комплексному, багатомірно/
му підході до оцінки такого складного
явища ,як кластеризація;

3) дана оцінка здійснюється на ос/
нові статистичних показників, що дає
підстави вважати її інформаційною ос/
новою не суб'єктивні думки експертів,
а реальні результати діяльності в рин/
ковій економіці сукупності порівняль/
них об'єктів дослідження;

4) даний алгоритм є порівняльним,
тобто його застосування дає змогу по/
рівнювати діяльність галузей як на пев/
ну дату (наприклад, на кінець певного
періоду), так і в динаміці;

5) при здійсненні даної оцінки
набір показників може бути розшире/
ний за рахунок доповнення його дани/
ми з інших інформаційних джерел.

6) він враховує вплив ряду фак/
торів, які мають різну розмірність та
способи впливу.

7) оцінка інтегрального показника
в більшості випадках формується у виз/
наченому діапазоні від 0 до 1. При цьо/
му чим ближче значення інтегрального
показника до 1, тим краще.

Крім того, на основі обраної мето/
дики можна: по/перше, проводити оц/
інку КППКР регіонів України; по/дру/
ге, використовуючи обрані часткові
показники та інструментарій кластер/
ного аналізу, можна зробити розподі/
лення регіонів України відносно рівня
КППКР. У наукових дослідженнях зу/
стрічається застосування кластер/ана/
лізу для диференціації регіонів Украї/
ни за рівнем їх розвитку [4], що дало
змогу відповідно розробляти дифер/
ційовані заходи та пропозиції щодо

Рис. 2. Структурна схема КППКР
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розвитку регіонів різних кластерів. Та/
ким чином, кластерний аналіз дозво/
лить виділити регіони України за сту/
пенем розвитку промислового комп/
лексу на основі КППКР. Отримані дані
дадуть змогу визначити основні напря/
ми у формуванні та розвитку регіональ/
них промислових систем в Україні.

ВИСНОВКИ
Позитивний міжнародний досвід

застосування кластерної моделі
призвів до зацікавленості нею і в Ук/
раїні. Але відсутність методики фор/
мування кластерних структур для
здійснення перебудови промислового
комплексу значно гальмує процес. У
даній роботі запропоновано послідов/
не застосування п'яти етапів форму/
вання промислового комплексу на ос/
нові кластерного підходу. Розробле/
но базові принципи кластеризації
промисловості. Введено та дано виз/
начення поняття "кластеризаційний
потенціал промислового комплексу
регіону", наведена методика його
комплексної оцінки. Подальшої роз/
робки потребує безпосереднє прак/
тичне використання запропонованої
методики.

Рис. 3. Методика комплексної оцінки кластеризаційного потенціалу
промислового комплексу регіону
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