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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ 
НА ОСНОВІ ОГЛЯДУ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ

У статті досліджено полівекторні проблеми розвитку кластерів на основі огляду та аналізу-
вання літературних джерел вітчизняних та зару-біжних науковців на макро-, мезо- та мікрорівнях 
та виділені найпоширеніші вектори дослідження, а саме: міжнародні економічні відносини та сві-
тове господарство, зовнішньоекономічна діяльність та транскордонне співробітництво, інвести-
ційний напрям та креативно-інноваційна діяльність, екологія та природокористування, конкурен-
тоспроможність, трудові ресурси та трудова міграція. За результатами проведеного огляду та 
аналізування літературних джерел виявлено, що, незважаючи на різноманітність рівнів, об’єктів 
та векторів проведених досліджень, предметною сферою наукових праць, присвячених кластерам, 
є: потенціал кластерів, розвиток кластерів, управління кластерами, регулювання кластерів, фор-
мування кластерів, оцінювання кластерів або інших об’єктів (національної економіки України, регіо-
нів, видів діяльностей) під впливом виникнення та розвитку кластерів. 
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Постановка проблеми. Досягнення високих 
показників економічного розвитку національної еко-
номіки часто пов’язують із таким феноменом ринкової 
економіки, як кластери. Це зумовлюється сукупністю 
об’єктивних факторів, які дозволяють деяким класте-
рам набути конкурентних переваг, які забезпечили їм 
лідерство через новаторство. Тому питання розвитку 
кластерів знаходиться в центрі уваги багатьох вітчиз-
няних та закордонних науковців та говорить про значну 
наукову активність щодо дослідження процесів їх фор-
мування та розвитку, що підтверджується достатньо 
широким спектром публікацій. Тому дослідження про-
блем розвитку кластерів на основі огляду та аналізу-
вання літературних джерел вітчизняних та зарубіжних 
науковців має важливе наукове і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упро-
довж років незалежності України науковці досліджу-
ють проблеми розвитку кластерів на різних рівнях 
економіки, а саме: на рівні національної економіки 
України – В.М. Авдєєва, М.В. Бєляєва, М.В. Волосюк, 
Н.Г. Гахович, В.Г. Горник, Н.Г. Каніщенко, Г.І. Лазу-
тін, Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех, О.В. Мягкова 
[1; 5; 11; 12; 16; 19; 22; 25; 26]; регіональної еконо-
міки – О.П. Амбросенко, Ю.І. Бистрякова, В.В. Гоблик, 
О.С. Рачинський, П. Галвін [2; 6; 13; 33; 40]; економіки 
підприємницьких структур – О.С. Богма [8]; економіки 
видів діяльностей – М.П. Фельдман [39].

На підставі огляду літературних джерел визна-
чено, що досліджувані науковцями проблеми є досить 
різновекторними. Серед найпоширеніших векторів є: 
міжнародні економічні відносини та світове господар-
ство – О.С. Богма [8]; зовнішньоекономічна діяльність 
та транскордонне співробітництво – Н.М. Бейдик [4]; 
інвестиційний напрям – Г.В. Нямещук [27] та креативно-
інноваційна діяльність – Н.М. Бейдик, М.Б. Борисенко, 
М.В. Волосюк, Г.І. Лазутін, Н.М. Польова, М.В. Усти-
менко [4; 9; 11; 22; 31; 36]; екологія та природокорис-
тування – Л.В. Головко, Г.А. Мішеніна, В.О. Смаглій  
[15; 24; 35]; трудові ресурси та трудова міграція – 
С.А. Харчук [37]; конкурентоспроможність – Н.Г. Кані-
щенко, Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех [20; 25].

Полівекторність досліджуваних проблем пов’язана 
із численністю локальних середовищ, у яких проводи-
лись ці дослідження. Тут йдеться про окремі види еко-
номічної діяльності, а також види виробництв, а саме: 
машинобудівна промисловість (О.С. Богма, О.В. Мяг-
кова, Г.В. Нямещук, Н.М. Польова) [8; 26; 27; 31]; хар-
чова промисловість (Н.М. Бейдик, Є.В. Капінус [4; 21]; 
туристична сфера (К.А. Андрющенко, В.В. Гоблик, 
Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех, Н.І. Остап’юк)  
[3; 13; 25; 28]; коксохімічна промисловість (М.М. Білль 
[7]; лісове господарство (Г.А. Мішеніна) [24]; сек-
тор агропромисловості (Л.В. Головко) [15]; торгівля 
(М.В. Бєляєва) [5]; метизне виробництво (М.І. Боту-
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шан)  [10]; вугільна промисловість (О.Г. Родіна) [34]; 
текстильна промисловість (О.І. Дацко) [17]; поштовий 
зв'язок (Н.Д. Махновська) [23]; виробництво нерудних 
будівельних матеріалів (Д.О. Пруненко) [32]; кабельна 
промисловість (М.А. Пічугіна) [29].

За результатами проведеного огляду виявлено, що, 
незважаючи на різноманітність рівнів, об’єктів та век-
торів проведених досліджень, предметною областю 
наукових праць вітчизняних науковців, присвячених 
кластерам, слугує: потенціал кластерів (Г.В. Няме-
щук) [27]; розвиток кластерів (О.П. Амбросенко, 
Н.М. Гоблик-Маркович, Л.В. Головко,  Г.А. Мішеніна, 
Н.І. Остап’юк) [2; 14; 15; 19; 24; 28]; управління клас- 
терами (М.М. Біль, М.Б. Борисенко, П. Гавін) [7; 9; 
40]; регулювання кластерів (В.М. Авдєєва, М.В. Бє- 
ляєва, М.М. Біль, М.В. Волосюк, Н.Г. Гахович, 
В.Г. Горник, В.А. Занфіров, Г.І. Лазутін, О.В. Мягкова, 
Н.І. Остап’юк) [1; 5; 7; 11; 12; 16; 19; 22; 26; 28]; фор-
мування кластерів (В.В. Гоблик, О.І. Дацко, М.А. Пічу-
гіна, Д.О. Пруненко) [13; 17; 29; 32]; оцінювання 
кластерів (Н.М. Польова) [31] або інших об’єктів під 
впливом виникнення та розвитку кластерів.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
написання статті є висвітлення полівекторних проблем 
розвитку кластерів, які досліджуються науковцями.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши 
полівекторність досліджуваних проблем розви-
тку кластерів, можна стверджувати, що найбільший 
інтерес викликають наукові праці, присвячені дер-
жавному регулюванню різних аспектів розвитку клас-
терів в Україні. Серед них заслуговує на увагу погляд 
К.А. Дудкіної, яка дослідила кластерну модель рин-
кової централізації через призму ринкових механіз-
мів та інструментів державного регулювання. Нею 
доведено, що глобалізація впливає на існування та 
діяльність сучасних кластерів, а також представ-
лено нові підходищодо стимулювання їх розвитку в  
Україні [18].

Позиція К.А. Дудкіної знайшла продовження у 
дослідженні Н.І. Каніщенко, яка удосконалила теоре-
тичні, методичні та практичні положення щодо фор-
мування та функціонування кластерів в Україні. Автор 
стверджує, що кластерна форма розвитку бізнесу є 
ефективним інструментом підвищення конкуренто-
спроможності національної економіки України. На 
основі удосконалення методу порівняльного аналізу 
стадій розвитку та механізмів ефективного викорис-
тання економічних переваг кластерів на всіх рівнях 
економіки, ідентифіковано та конкретизовано струк-
туру економічних інтересів їх учасників та описано 
механізми формування кластерних об’єднань [20].

У дослідженні В.Г. Горник представлено меха-
нізми регулювання державної промислової політики 
на основі створення кептивних та напівкептивних 
фондів інноваційних розробок для використання у 
системі внутрішнього фінансування виробників про-
дукції. Автором сформовано комплекс практичних 
рекомендацій із удосконалення системи державного 

фі-нансування інноваційних проектів, зокрема у межах 
кластерної побудови інноваційно-інвестиційної діяль-
ності [16]. На основі напрацювань В.Г. Горника інші 
вчені – М.Б. Борисенко та М.В. Волосюк дослідили 
державне управління розвитку кластерів на національ-
ному та регіональному рівнях. М.Б. Борисенко проана-
лізував промислово-інноваційну політику як складник 
функціонування механізмів державного управління 
промисловою галуззю, що дозволило обґрунтувати 
переваги кластерного підходу у державному управ-
лінні промисловістю на регіональному рівні. Ним 
конкретизовано регіональну структуру управління 
розвитком промислових кластерів та обґрунтувань 
напрямки реформування організаційно-правового ме- 
ханізму державного управління інноваційним розви-
тком регіональних кластерів [9]. М.В. Волосюк розро-
бив організаційно-інституційну систему формування в 
Україні дієвих механізмів державної регіональної про-
мислово-інноваційної політики. На основі очікуваних 
синергічних ефектів, автором обґрунтовано варіативні 
моделі взаємодії великих корпоративних кластерних 
структур з органами регіональної влади та місцевого 
самоврядування [11].

Проблемою формування та реалізації державної 
інноваційної політики на основі кластерної парадигми 
присвячені праці Г.І. Лазутіна, який обґрунтував тео-
ретичні та практичні засади формування та реалізації 
державної інноваційної політики із урахуванням від-
повідності фаз інноваційних циклів «довгим хвилям» 
економічного розвитку. На основі аналізу впливу 
інформаційних складових на процес суспільного від-
творення та інформаційно-фінансових чинників на 
взаємовідносини суб’єктів креативно-інноваційної 
діяльності, автор довів важливість застосування клас-
терного підходу для інноваційного розвитку національ-
ної економіки України [22]. Розвиток ідей Г.І. Лазутіна 
можна простежити у науковому доробку Є.В. Капі-
нуса, В.А. Занфірова та В.М. Авдєєвої. Так, Є.В. Капі-
нус, досліджуючи проблеми державного регулювання 
розвитку регіональних продовольчих комплексів, тео-
ретично та емпірично довів доцільність створення на 
рівні регіонів якісно нових організаційно-управлін-
ських структур у формі продовольчих кластерів та 
обґрунтував, що їх формування є сферою перетину 
цілей реалізації державної промислової та інновацій-
ної політики, що дає змогу підвищити самостійність 
регіонів у розв’язанні питань продовольчого забезпе-
чення [21]. В.А. Занфіров обґрунтував державну регі-
ональну політику в Україні на основі узагальнюючого 
критерія визначення ефективності регіональних впли-
вів на сприйняття соціального управління. Розробивши 
рекомендації із удосконалення програмно-цільового 
управління розвитком регіону, запропонував методи 
впливу на регіональний розвиток, що передбачають 
стимулювання розвитку кластерів та удосконалення 
системи їхнього фінансування [19]. Позиція В.А. Зан-
фірова в подальшому розвинута В.М. Авдєєвою, на 
думку якої, сучасні підприємства можуть брати участь 
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у взаємозв’язках конкуренції та кооперації водночас. 
Авто-ром наведено переконливі аргументи на користь 
того, що підвищення ефективності українського біз-
несу потребує державної підтримки, але його надмірне 
регулювання призведе до збільшення адміністратив-
них витрат та перешкодить процесам економічного 
зростання [1].

З позиції реалізації національної економічної полі-
тики О.В. Мягкова, Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех, 
Н.І. Остап’юк, М.В. Бєляєва та М.М. Біль у свої пра-
цях висвітлюють ті аспекти державного регулювання 
розвитку кластерів, які стосуються окремих видів еко-
номічної діяльності, зокрема машинобудування, турис-
тичної діяльності та торгівлі. Досліджуючи питання 
розвитку кластерів у розрізі окремих видів діяльнос-
тей (галузей), О.В. Мягкова розробила комплексну 
програму державного антикризового регулювання роз-
витку машинобудування в Україні на основі кластер-
ного підходу щодо вибору моделі розвитку машинобу-
дування та програмно-управлінського дендриту задач 
антикризового розвитку галузі. Заслуговує на увагу 
авторський підхід до механізмів формування класте-
рів на основі кооперації машинобудівних підприємств 
[26]. М.В. Бєляєва доводить доцільність застосування 
кластеризації у торгівлі поряд із розвитком кредит-
них спілок [5]. Заслуговують на увагу праці науковці, 
які проводили дослідження у сфері туризму, зокрема 
Мохаммед Собхі Кдеір Хавамлех розглянув державне 
регулювання розвитку кластерів у туристичній діяль-
ності з погляду національних конкурентних переваг 
[25]. Н.І. Остап’юк дослідив державне регулювання 
розвитку кластерів у туристичній галузі із урахуван-
ням кон’юнктурних чинників [28], М.М. Біль сфор-
мував структурно-функціональну модель управління 
туристичною галуззю на основі побудови вертикаль-
них та горизонтальних зв’язків органів державної 
влади загальнодержавного, регіонального та субрегіо-
нального рівнів [7].

Вплив кластерної форми підприємницької діяль-
ності на можливості розв’язання екологічних проблем 
досліджували в своїх працях Н.Г. Гахович, М.В. Под-
солонко, В.О. Смаглій, Г.А. Мішеніна, Л.В. Головко, 
Ю.І. Бистрякова, О.С. Рачинський, Н.М. Бейдик та 
К.А. Андрющенко. 

Так, Н.Г. Гахович довів, що екологізація є катего-
рією соціально-економічних відносин, яка відображає 
взаємозв’язок промислової діяльності людини зі ста-
ном природного середовища через рівень техноген-
ного навантаження. Він науково-обґрунтовано розкрив 
можливості та переваги мережевої організації робіт з 
екологізації промисловості шляхом утворення регіо-
нальних та міжрегіональних екологічних кластерів та 
довів, що цільові зміни галузевої структури промис-
лового виробництва можуть стати вагомим фактором 
регулювання екологічної складової промислового роз-
витку [12]. М.В. Подсолонко запропонував змістовну 
структуру кадрового та компетенційного забезпечення 
процесів створення та функціонування малих підпри-

ємств у складі спеціалізованих мереж рекреаційних 
комплексів та кластерів. Запропонована ним модель 
взаємодії мереж спеціалізованих малих підприємств 
у складі рекреаційних кластерів дозволить органам 
місцевого самоврядування та населенню обґрунтовано 
вибирати види діяльності у загальній системі рекреа-
ційного підприємництва [30]. В.О. Смаглій, досліджу-
ючи регіональні агрохімічні кластери, зуміла розробити 
модель досягнення еколого-економічної ефективності 
розвитку цих кластерів, базуючись на показниках раді-
оактивного навантаження на людину [35]. 

Досліджуючи розвиток кластерів у агропромисло-
вому секторі, Г.А. Мішеніна провела комплексний еко-
лого-економічний аналіз передумов розвитку підпри-
ємництва в лісоресурсній сфері. На основі цього автор 
розробила механізм формування територіально-вироб-
ничих агролісомеліоративних комплексів у формі 
кластерів та обґрунтувала роль державно-приватного 
партнерства у процесі формування таких кластерів 
[24]. Л.В. Головко та Ю.І. Бистрякова дослідили осо-
бливості розвитку та розміщення агропромислового 
виробництва на радіаційно забруднених територіях, 
а також особливості гармонізації інтересів учасників 
еколого-економічної діяльності відповідних терито-
рій. Результати проведеного аналізу стали підґрунтям 
для ідентифікування характеру впливу інновацій на 
розвиток виробництва, використання кластерів для 
підвищення економіко-екологічної ефективності агро-
промислового виробництва та розроблення моделі 
їхнього функціонування [15]. За результатами проведе-
них Ю.І. Бистряковою досліджень розроблено систему 
положень економіко-інституціонального забезпечення 
розвитку регіонів на принципах розмежування влас-
ності на природні ресурси та гармонізації інтересів 
учасників еколого-економічної діяльності відповідної 
території. Заслуговує на увагу авторський доробок сто-
совно побудови моделі управління територіальними 
еколого-орієнтованими кластерами, який базуються на 
принципах м’якого управління природою, формування 
екосистем, кооперативності, екологічної відповідності 
інтегрального ресурсу, розумової достатності та допус-
тимого ризику [6].

Дж. Алрой дослідив біогеографічні та екологічні 
кластери на основі застосування графічного моделю-
вання та факторного аналізу. Це дослідження дозво-
лило розв’язати проблеми адекватності застосування 
факторного аналізу для ідентифікування екологічних 
кластерів [38]. Авторські результати можуть бути вико-
ристані як у фізичних, так та соціальних системах, що 
засвідчує високу прикладну значущість авторського 
доробку.

Є.Г. Попкова, Л.С. Шаховська, С.А. Абрамов 
дослідили екологічні кластери в якості інструменту 
підвищення екологічної безпеки в країнах, що роз-
виваються. Автори запропонували метод визначення 
рівня екологічної безпеки та технологію формування 
екологічних кластерів, що утворюються на основі біо-
логічно активного природного комплексу. За резуль-
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татами виконаних досліджень, авторами сформовано 
методологію впровадження кластерної організації 
міського середовища [42]. На думку авторів, фокус 
дослідження необхідно змістити у напрямку оціню-
вання ефективності кластерного підходу для поліп-
шення екологічних корпоративних результатів у 
промислових районах. За результатами проведених 
досліджень, ними оцінено ефективність «схеми еко-
логічного управління та аудиту кластерного підходу» 
(EMAS). Ці результати підтверджують ефективність 
державно-приватного партнерства для формування та 
розвитку кластерів.

Кластеризація інноваційних ініціатив суб’єктів під-
приємництва є важливим вектором пришвидшення 
інтеграційних процесів у європейський економічний 
простір. Однак, у процесі створення та розвитку інно-
ваційних кластерів, виникає низка проблем інститу-
ційно-правового та економічного характеру. Тому про-
блема пошуку шляхів ліквідації бар’єрів формування 
та розвитку інноваційних кластерів є одним із голо-
вних стратегічних пріоритетів забезпечення розвитку 
кластерів в Україні.

Висновки. Орієнтація господарських систем всіх 
структурних рівнів на оптимізацію інноваційної 

діяльності є основною проблемою розвитку класте-
рів, що вимагає такого інституційного забезпечення, 
яке б характеризувалось гармонізованою компати-
більністю з міжнародною практикою. Сьогодні як в 
економічному, так та політичному житті України все 
чіткіше виділяється тенденція до інтеграції в міжна-
родний економічний простір, найяскравішим підтвер-
дженням якого є кластеризація інноваційних ініціатив 
суб’єктів підприємництва в узгодженні з міжнарод-
ними інститутами. 

Дослідивши полівекторні проблеми розвитку клас-
терів на основі огляду та аналізування літературних 
джерел вітчизняних та зарубіжних науковців, можна 
із впевненістю трактувати, що розвиток інноваційних 
кластерів в Україні є об’єктивною необхідністю, яка 
викликана сформованими національним економічними 
та геополітичними відносинами. Сьогодні він гальму-
ється низкою передумов, для подолання яких необхідно 
реалізовувати системні реформи, які повинні забез-
печити гармонізацію вітчизняного та європейського 
господарського законодавства, створення механізмів 
налагодження міждержавної кластерної співпраці з 
економічно розвинутими країнами світу з метою опти-
мізації процесів економічної євроінтеграції.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИВЕКТОРНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА  
НА ОСНОВЕ ОБЗОРА И АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

В статье исследованы поливекторные проблемы развития кластеров на основе обзора и анализа литера-
турных источников отечественных и зарубежных ученых на макро-, мезо- и микроуровнях и выделены наибо-
лее распространенные векторы исследования, а именно: международные экономические отношения и мировое 
хозяйство, внешнеэкономическая деятельность, инвестиционное направление и креативно-инновационная дея-
тельность, экология и природопользование, конкурентоспособность, трудовые ресурсы и трудовая миграция. 
По результатам проведенного анализа литературных источников выявлено, что, несмотря на разнообразие 
уровней, объектов и векторов проведенных исследований, предметной областью научных трудов ученых посвя-
щенных кластерам являются: потенциал кластеров, развитие кластеров, управления кластерами, регулирова-
ния кластеров, формирование кластеров, оценки кластеров или иных объектов (национальной экономики Укра-
ины, регионов, видов деятельностей) под влиянием возникновения и развития кластеров.

Ключевые слова: развитие кластеров, поливекторные проблемы, анализ, национальная экономика, струк-
турные уровни, хозяйственная система, потенциал, управление.

RESEARCH OF THE MULTI-VECTOR PROBLEMS OF CLUSTER DEVELOPMENT  
BASED ON THE REVIEW AND ANALYSIS OF LITERATURE SOURCES  
OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS

The article examines the multi-vector problems of cluster development based on the review and analysis of litera-
ture sources of domestic and foreign scientists at the macro-, meso- and micro levels and highlights the most common 
research vectors, namely: international economic relations and world economy, foreign economic activity and cross-
border cooperation, investment and creative and innovative activities, ecology and nature management, competitive-
ness, labor resources and labor migration. According to the results of the review and analysis of literature sources it has 
been determined that despite the variety of levels, objects and vectors of research, the subject area of scientific works of  
scientists on clusters is: cluster potential, cluster development, cluster management, cluster regulation, cluster formation, 
evaluation of clusters or other subjects (national economy of Ukraine, regions, types of activities) under the influence of 
the emergence and development of clusters. The orientation of economic systems of all structural levels on the optimiza-
tion of innovation is the main problem of cluster development, which requires such institutional support, that would be 
characterized by harmonized compatibility with international practice. Today, both in the economic and political life 
of Ukraine, the tendency to integrate into the international economic space is becoming clearer, the best confirmation 
of which is the clustering of innovative initiatives of business entities in coordination with international institutions.  
Having studied the multivector problems of cluster development based on the review and analysis of literature sources 
of domestic and foreign scientists, it is safe to say that the development of innovation clusters in Ukraine is a necessity 
caused by existing national economic and geopolitical relations. Today it is hampered by a number of preconditions, to 
overcome which it is necessary to implement systemic reforms that should ensure harmonization of domestic and Euro-
pean economic legislation, create mechanisms for interstate cluster cooperation with economically developed countries 
to optimize economic integration.

Key words: cluster development, polyvector problems, analysis, national economy, structural levels, economic system, 
potential, management.


