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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах для ефективного господарюван!

ня виробничим підприємствам недостатньо здійснюва!
ти діяльність в рамках окремих виробничих систем, і
перспективним напрямком є їх об'єднання у певні гру!
пи за галузевою, територіальною чи іншою ознакою.

Тому зараз відбувається пошук нових форм органі!
зації виробничих відносин. Перспективним у цьому на!
прямку є розвиток системи кластерів, які зараз вважа!
ються однією з найефективніших форм організації ви!
робничих процесів.

 Кластерний підхід передбачає ефективні інструмен!
ти для економічного розвитку території: збільшення
зайнятості у регіоні, збільшення відрахувань у бюдже!
ти різних рівнів, підвищення заробітної плати, підвищен!
ня стійкості та конкурентоспроможності регіональної
промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Кластерний підхід знаходиться в центрі уваги сучас!

них досліджень та є актуальним об'єктом вивчення ба!
гатьох вітчизняних та закордонних вчених: Захарченко
В., Дубницького В., Меркулова Н.М., Попова Р., Пор!
тера М., Цал!Цалко Ю.С., Степанова Н.М. та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї публікації є вивчення можливості впро!

вадження кластерної моделі розвитку в діяльність олі!
єжирової галузі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні конкурентоспроможність української

промислової продукції є недостатньою як на внутріш!
ньому, так і на зовнішньому ринках: повільно розвива!
ються та недостатньо фінансуються наукоємні вироб!
ництва, у структурі експорту домінує продукція сиро!
винного характеру, обробні галузі промисловості
відстають від рівня індустріально розвинутих країн
світу.

З метою створення ефективної стратегії подальшо!
го розвитку необхідне ефективне управління процеса!
ми підвищення конкурентоспроможності, що стане важ!
ливою умовою подальшого існування вітчизняної еко!
номіки.

Підвищення конкурентоспроможності економіки
можливе за умови використання трьох основних інстру!
ментів реалізації стратегічного розвитку території, які
нині успішно використовують усі країни світу: цільові
програми, програми розвитку національних кластерів,
програми розвитку державно!приватного партнерства.
Але незважаючи на це, Україна має досвід у створенні
інноваційних кластерних моделей.

Досвід розвитку перших кластерних ініціатив на
Поділлі, в Прикарпатті, Поліссі, Криму, а також у інших
регіонах свідчить про те, що утворення сучасних парт!
нерських відносин між місцевою владою, діловими ко!
лами, а також підтримуючими виробництвами, місцеви!
ми освітянськими центрами є комплексним та непрос!
тим процесом.
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З цією метою необхідно впроваджувати заходи, на!
правлені, в першу чергу, на стимулювання внутрішньо!
го та зовнішнього попиту на продукцію, доцільно вико!
ристовуючи дешеву робочу силу, освоїти виробництво
конкурентної продукції.

Діяльність по створенню національних кластерів
повинна здійснюватись за визначеними стратегічними
напрямами та мати інноваційний характер: шляхом ство!
рення та забезпечення функціонування єдиного інфор!
маційного простору учасників; розробки та реалізації
науково!технічних, інноваційних та інвестиційних про!
ектів; створення нових видів продукції.

Найважливішим показником діяльності кластерів є
їх висока конкурентоспроможність на світовому рин!
ку. Кластери можуть впливати на конкурентоспро!
можність у трьох напрямах.

Напрям 1: кластери підвищують продуктивність
фірм і галузей за рахунок: ефективної спеціалізації /
поділу праці; появи більш вимогливих споживачів; дос!
тупу до технологій, постачальників, кваліфікованої ро!
бочої сили, інформації, бізнес!послуг; удосконалення
логістичних ланцюжків, а також співробітництва й на!
вчання (покращення) кластера; поліпшення інфраструк!
тури професійних, фінансових та інших послуг.

Напрям 2: кластери створюють можливості для інно!
ваційного й виробничого зростання: створюють канали
для ефективного співробітництва потенційно нових ре!
сурсів для інновацій; забезпечують раннє визначення й
прогнозування технологічних тенденцій; формують се!
редовище, яке сприяє появі комбінацій раніше не відо!
мих кваліфікацій (здатностей); утворюють сприятливі
передумови для розподілу ризиків.

Напрям 3: кластери стимулюють і полегшують фор!
мування нового бізнесу, що підтримує інновації й роз!
ширення кластера: використання венчурного капіталу
й розвиток компаній, що швидко зростають; зв'язок усе!
редині кластера сприяє появі взаємодоповнюючих на!
вичок, технологій, субсидій, що дає змогу брати участь
у більших угодах, де індивідуальні компанії не конку!
рентоспроможні; підтримка появи нових учасників;
зміцнення соціальних та інших неформальних зв'язків,
що сприяють появі нових ідей і бізнесу; більші інфор!
маційні потоки всередині кластера [3, с. 32].

Інноваційний кластер — цілісна система підприємств
і організацій по виробництву готового інноваційного
продукту, що включає в себе весь інноваційний ланцю!
жок від розвитку фундаментальної наукової ідеї до ви!
робництва та дистрибуції готової продукції. Він ство!
рюється на базі наявних і діючих підприємств і органі!
зацій через реорганізацію й нове структурування. Інно!
ваційний кластер формує певну систему поширення но!
вих знань і технологій, забезпечує прискорення проце!
су трансформації винаходів в інновації, а інновацій у
конкурентні переваги, розвиток якісних стійких зв'язків
між всіма його учасниками. Виникнення таких кластерів
— закономірний процес при наявності спільної науко!
вої та виробничої бази [4].

Перевагами функціонування інноваційних кластерів
на регіональному рівні є такі аспекти функціонування
економіки:

1) регіональні інноваційні кластери грунтуються на
стійкій системі розповсюдження нових технологій,
знань, продукції, тобто на так званій технологічній ме!
режі, що має значну наукову базу;

2) інноваційні кластери забезпечують для малих
фірм високий ступінь спеціалізації при обслуговуванні
конкретної підприємницької ніші; оскільки при цьому
полегшено доступ до капіталу промислового підприє!
мства, а також активно здійснюється обмін ідеями та
передача знань від спеціалістів до підприємців, то вони
є дуже важливими для розвитку малого підприємниц!
тва;

3) наявність у підприємств кластера додаткових пе!
реваг за рахунок можливості здійснювати внутрішню

спеціалізацію та стандартизацію, мінімізувати витрати
на впровадження інновацій;

4) наявність у структурі інноваційних кластерів ма!
лих підприємств, які сприяють формуванню інновацій!
них точок зростання економіки регіону, і є їх особливі!
стю.

Причини виникнення кластерів безпосередньо по!
в'язані з детермінантами національної переваги і є про!
явом їхнього системного характеру. Дія системи детер!
мінантів проявляється у нерівномірності розподілу кон!
куренто!спроможних секторів економіці, що пов'язані
в "кластери" — пучки взаємозалежних галузей. Світо!
вий та поки що невеликий український досвід демонст!
рує низку переваг виробничих систем на кластерної
моделі, що забезпечує поєднану у виробництві конку!
ренції з кооперацією та уособлює "колективну ефек!
тивність", створює "гнучку спеціалізацію".

Підтримуючи співробітництво, підприємства не пе!
рестають конкурувати між собою у зниженні витрат на
виробництво та на поліпшенні якості продукції, пошу!
ку кращих постачальників, формуванні нових каналів
збуту власної продукції тощо. Завдяки цьому підви!
щується конкурентоспроможність не лише окремо взя!
того підприємства а певного географічного регіону й
економіки країни загалом.

У світовій практиці кластерна модель виробництва
набула значного поширення, оскільки забезпечує ство!
рення конкурентоспроможної, інноваційно та інвести!
ційно привабливої економіки, кінцевим результатом
якої є підвищення рівня та якості життя населення. Кла!
сична наука і досвід світової економіки свідчать, що
об'єднання трьох складових — підприємств!лідерів (їх
визначають, як правило, за можливістю експортувати
власну продукцію), постачальників сировини, матеріалів
— забезпечує прорив у сфері, де створено кластер. Так,
конкурентоспроможна галузь являє собою важливий
чинник для галузі!постачальника. Водночас конкурен!
тоспроможні постачальники сприяють розвитку в країні
галузей, які споживають їхню продукцію, оскільки за!
безпечують їх технологіями і стимулюють розвиток
нових виробників [2, с. 147].

Кластер стає засобом для усунення замкнутості на
внутрішніх просторах, інертності, негнучкості та змов
між учасниками, які можуть зменшити або повільно бло!
кувати сприятливий вплив конкуренції й появу нових
фірм, а національні галузі одержують можливість
підтримати свою в конкурентній боротьбі. Підприємства
взаємозалежних галузей кластеру інвестують спеціалі!
зовані, родинні технології, інформацію, інфраструкту!
ру, людські ресурси, що веде до виникнення нових пе!
реваг. Кластер в цілому сприяє великим капіталовкла!
денням і спеціалізації, впровадженню спільних проектів,
у яких беруть участь взаємозалежні підприємства з
різних галузей.

Чим більше галузі орієнтовані на міжнародну кон!
куренцію, тим наочнішим стає утворення кластерів.
Водночас національна конкурентоспроможність знач!
ною мірою залежить від рівня розвитку кластерів ок!
ремих галузей, що має важливе значення для форму!
вання стратегії компаній та урядової політики. В оста!
точному підсумку носієм високої конкурентоспромож!
ності є не окреме підприємство, а група кластерів, і
саме наявність у країні таких ефективно діючих співто!
вариств визначає конкурентоспроможність нації в
цілому.

Кластери створюються з урахуванням потреб на
основі використання наявних можливостей підприємств
та скоординованих зусиль усіх заінтересованих сторін
на різних рівнях бізнесу і громади за обов'язкової
підтримки органів влади відповідно до соціальних та
екологічних вимог. Ключовими чинниками формування
кластерної моделі стали історичні обставини, зміни й
жорсткі вимоги попиту, незадіяні ресурси ринку праці,
пропозиції спеціалізованих видів матеріальних витрат,
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наявності галузей!постачальників та взаємозв'язаних
галузей, технологічні спиловери (перенасиченість про!
дукцією та інноваціями), випадкові події.

Залежно від обставин можуть змінюватися й умо!
ви виникнення кластерів та траєкторії їх розвитку і
конфігурації виробничої номенклатури. Так, класте!
ри, що спеціалізуються на трудомістких видах вироб!
ництва, традиційно стикаються з серйозними загро!
зами з боку суперників, які активно вдосконалюють
технологічні процеси. Якщо діяльність кластерів ба!
зується на експорті продукції, то їм загрожують мож!
ливі спади й кризи на відповідних ринках, що потенц!
ійно призводить до втрати ними міжнародної конку!
рентоспроможності та поступового згасання. Під
впливом економічних або політичних катаклізмів
підприємці застосовують стратегію диверсифікації
виробництва, освоюють споріднені види бізнесу, аби
найефективніше використовувати професійні навич!
ки, сформовані в умовах колишньої спеціалізації. З
огляду на це кожний конкретний кластер відрізняєть!

ся від інших своїми специфічними особливостями, на!
самперед такими, як географічне положення, функції,
виробництво продукції, види і форма міжнародних
зв'язків.

Кластерна модель розвитку вигідна не лише бізнес!
структурам. Для влади переваги кластерної економіки
базуються на кращому використанні потенціалу окре!
мих регіонів та територій, посиленні партнерського діа!
логу "бізнес — влада", диверсифікації регіональної еко!
номіки, зростанні кількості платників податків і бази
оподаткування, зниженні залежності бюджету від ок!
ремих монопольних бізнес!формувань.

Викладене дає підстави для висновку, що кластер
— це не концерн одного власника, а спільна робота не!
залежних структур, що працюють в одному руслі та
навіть конкурують між собою, але співпраця приносить
їм вигоду. Малі підприємства можуть об'єднатися дов!
кола спільних постачальників й економити завдяки
масштабу обсягів закупівлі товарів, спільно замовля!
ти маркетингові дослідження ринку тощо. Учасники

Таблиця 1. Фактори формування кластерних переваг
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Рис. 1. Модель кластерного типу "ЕКО5СОНЯХ"
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 8/201394

ринку послуг можуть разом прононуватися як комп!
лекс. Кластер дає змогу підвищувати конкурентну
спроможність його учасників та території в цілому, за
всебічної підтримки влади реалізувати пріоритети її
розвитку, забезпечити виконання соціально!економі!
чних програм.

Переваги кластерів спеціалісти розділяють на
"жорсткі" та "м'які". До "жорстких" переваг кластерів
вони відносять ефективніші бізнес!трансакції, сприят!
ливіші інвестиції, зменшені витрати на закупівлю мате!
ріалів, послуг й інші показники (прибутковість, створен!
ня робочих місць). "М'які" переваги кластерів виходять
з їхньої орієнтації на організацію навчання, бенч!
маркінг, поширення знань серед учасників кластеру,
удосконалення виробництва.

Хоча в багатьох випадках "м'які" переваги класте!
ризації являють собою непомітний актив, що опосеред!
ковано трансформується в баланс прибутків і витрат,
потенційно вони більшою мірою впливають на резуль!
тати діяльності кластера, ніж ефект дії "жорстких" пе!
реваг. Проте ефекти кластеризації важко розпізнати
через аналіз звичайної урбанізації або інфраструктур!
них перетворень.

Важливим кроком на шляху запровадження клас!
терної моделі розвитку стало розроблення проекту
Концепції створення кластерів в Україні, де виділено
чотири їх види:

— виробничі, що включають підприємства сільсько!
то господарства і харчової промисловості;

— інформаційно!технологічні — для створення
інноваційної продукції та надання послуг суб'єктам
інноваційної діяльності;

— туристичні, які формуються на базі туристичних
активів регіону і складаються з підприємств різних
сфер;

— транспортно!логістичні, що включають комплекс
інфраструктури та компаній, які спеціалізуються на збе!
ріганні, супроводженні й доставці вантажів і пасажирів
та розвиваються в регіонах зі значним транспортним по!
тенціалом.

В інноваційній сфері відповідно до чинного законо!
давства України "кластер" підпадає під класифікацію
"інноваційна структура". Порядок створення та функ!
ціонування інноваційних структур регламентується
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затверд!
ження Положення про порядок створення і функціо!
нування технопарків та інноваційних структур інших
типів" від 22.05.1996 р. №5492 [1].

Створення кластерів — складний і витратний про!
цес. Щоб виявити існуючі й потенційні кластери, пріо!
ритетні напрями кластерних ініціатив, провести ре!
тельне оцінювання вибраних кластерів, здійснити роз!
робку детальної програми дій по кожному з них та
вийти на режим функціонування кластерів в окремих
регіонах, потрібні спільні зусилля бізнесу, влади і на!
уки.

Водночас практика функціонування кластерних
організаційних структур свідчить про значні соціально!
економічні вигоди, що забезпечуються визначальними
чинниками формування кластерної моделі виробницт!
ва та різними видами одержаних ефектів, що впливають
на прибутковість бізнес!одиниць кластерного об'єднан!
ня, підвищення рівня використання потенціалу
підприємств, галузі, території й сприяють їхній інвес!
тиційній привабливості (табл. 1).

Значні труднощі при формуванні кластерів створює
також широкий діапазон форм і видів цих типово рин!
кових структур, різний ступінь взаємодії між підприє!
мствами, які входять до них.

Перешкоди на шляху формування кластерів створю!
ють відмінності у ментальності учасників обраної фор!
ми співробітництва, інституційну дистанцію між орга!
нами влади, іншими установами та організаціями регі!
онів, несистематизованість статистичної інформації, що

потребує проведення в цій сфері глибокої дослідниць!
кої роботи.

Створення організаційної структури управління
за кластерним типом може бути здійснено шляхом
поєднання інтересів учасників такого об'єднання
більш тісному взаємозв'язку бізнесу та організацій
інноваційної інфраструктури за рахунок зниження
законодавчих бар'єрів й інфраструктурних обме!
жень.

З метою реалізації можливостей розвитку кластерів
на територіальному рівні нами пропонується організа!
ційна модель кластерного типу "ЕКО!СОНЯХ" для
Південно!Степового регіону України (рис. 1).

Створення кластера у олієжировій промисло!
вості є гострою необхідністю. Споживачами основ!
ної сировини та олієжирової продукції є вітчизняні
та зарубіжні підприємства. Можна стверджувати, що
програма створення кластерів у харчовій промисло!
вості активно здійснюється, а співробітництво техн!
ічно пов'язаних галузей сприяло підвищенню рівня
конкурентоспроможності вітчизняної харчової про!
дукції.

На базі кластерів можливе створення міжрайонних
сільських консультаційних центрів, функція яких поля!
гатиме у формуванні інноваційних пропозицій у
сільськогосподарському виробництві, координації
інформаційно!консультаційного обслуговування
сільських товаровиробників, підготовці, перепідготовці
та підвищенні кадрів, формуванні нормативної право!
вої бази.

ВИСНОВКИ
Отже побудова кластерної моделі матиме позитив!

ний вплив на прискорення виходу України на новий
рівень економічного зростання і підвищення конкурен!
тоспроможності регіонів. Для запуску процесу форму!
вання та діяльності як інноваційної системи загалом, так
і технологічних кластерів у сільськогосподарському
виробництві необхідний відповідний імпульс, який спря!
мовує суб'єктів господарювання на реалізацію єдиної
інноваційної стратегії.
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