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у статті досліджено рейтинг конкурентоспроможності країн, у тому числі україни, за версією Інституту розвитку менеджменту. Встановлено, 
що одним з факторів, що значною мірою впливають на рівень конкурентоспроможності держави, є рівень кластеризації економіки. наведено 
принципи, на яких мають формуватися кластери. Встановлено системні властивості кластера, які дозволяють отримувати синергетичний та 
мультиплікативний ефекти від функціонування кластера. Розроблено концептуальну схему прояву ефекту від функціонування кластера.
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Постановка проблеми. Особливістю сучасного етапу 
економічного розвитку в умовах глобалізації та світової еко-
номічної кризи є пошук шляхів підвищення конкурентоспро-
можності економіки держави. Одним з найефективніших 
способів досягнення високого рівня конкурентоспромож-
ності економіки держави стає формування та функціону-
вання кластерів, оскільки вони найбільш повно враховують 
форми конкуренції, що постійно змінюються, а також головні 
джерела конкурентних переваг. кластери дають змогу реа-
лізувати найбільш важливі взаємозв’язки в технологіях, при-
таманних цілому комплексу фірм і галузей. ці взаємозв’язки 
впливають на конкурентоспроможність кінцевої продукції, 
а також на спрямованість і темпи інновацій. 

При формуванні та функціонуванні кластерів вели-
ке значення має політика держави, що надає підтримку 
та допомогу в створенні кластерних систем. кластерний 
підхід може принципово змінити зміст державної про-
мислової політики. у такому разі зусилля уряду мають 
спрямовуватися не на підтримку окремих підприємств 
і галузей, а на розвиток взаємовідносин між постачаль-
никами і виробниками, виробниками й урядовими інсти-
тутами тощо.

Актуальність питання формування та функціонуван-
ня кластерів в україні підтверджується прийняттям низки 
актів у напрямі підтримки ідеї кластеризації національної 
економіки. Так:  

1) Постановою кабінету міністрів україни №1001 від 
21.07.2006 р. «Про затвердження Державної страте-

гії регіонального розвитку на період до 2015 року» 
передбачено створення науково-виробничих клас-
терів [1];

2) Постановою кабінету міністрів україни №14 від 
16.01.2008 р. «Про затвердження Програми ді-
яльності кабінету міністрів україни «український 
прорив: для людей, а не політиків» передбачено 
створення умов для формування в кожному регіоні 
високотехнологічного господарського комплексу, 
в  тому числі – на кластерній основі [2];

3) Постановою кабінету міністрів україни № 447 від 
14.05.2008 р. «Про затвердження державної цільової 
економічної програми «Створення в україні іннова-
ційної інфраструктури» на 2009–2013 роки» передба-
чено створення за участю місцевих органів виконав-
чої влади інноваційно-технологічних кластерів [3];

4) Розпорядженням кабінету міністрів україни № 947 
від 09.07.2008 р. «Про схвалення концепції проек-
ту Загальнодержавної цільової програми розвитку 
промисловості на період до 2017 року» передбачено 
формування технологічних кластерів у наукоємних 
і  високотехнологічних галузях і виробництвах, здат-
них кардинально змінити економічний і  науково-
технічний потенціал промисловості [4].

З позиції системного підходу кластер – це сукупність 
суб’єктів господарської діяльності різних взаємозалеж-
них галузей, об’єднаних в єдину організаційну структуру, 
елементи якої взаємопов’язані і спільно функціонують 
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для забезпечення розвитку власного потенціалу та кон-
курентоспроможності. 

Ефективність інтеграції суб’єктів господарювання 
у кла стер характеризується відносним ефектом, поява яко-
го створює передумови для зростання конкурентоспро-
можності. Ефект від знаходження суб’єктів  господарюван-
ня у кластері виражається в явних і неявних формах, які 
з’являються завдяки узгодженню їх економічних інтересів.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Теоретичні та практичні питання щодо застосування 
кластерного підходу, ефективності дії кластерів та форму-
вання кластерів як одного з чинників підвищення конку-
рентоспроможності економіки держави розглянуті в  ро-
ботах вітчизняних та зарубіжних вчених: А. міграняна [5], 
м.  Портера [6], Є. ленчука, г. Власкіна [7], В. Загорського, 
О. Тищенка [8], Д. Ригаліна, А. Бударова [9], І. Денисової 
[10], Р. Хасанова [11] та інших.

Невирішена раніше частина загальної пробле-
ми. Разом з тим, у науковій літературі недостатньо по-
вно вивчено можливості щодо отримання ефекту від 
функціонування кластерів, що викликає необхідність 
дослідження чинників, які дозволяють генерувати си-
нергетичний та мультиплікативний ефекти від функціо-
нування кластера.

Метою статті є дослідження принципів, на яких ма-
ють формуватися кластери, визначення системних влас-
тивостей кластера, які дозволяють отримувати синерге-
тичний та мультиплікативний ефекти від функціонування 
кластера, обґрунтування ефективності кластерного роз-
витку національної економіки для підвищення її конку-
рентоспроможності.

Виклад основного матеріалу. Інститут розвитку ме-
неджменту (Institute of management Development, ImD), 
який базується в лозанні (Швейцарія), у співпраці з до-
слідницькими інститутами країн-учасниць і міжнародни-
ми організаціями починаючи з 1989 року випускає що-
річне аналітичне дослідження конкурентоспроможності 
країн світу (the ImD World Competitiveness yearbook). Під 
конкурентоспроможністю країни експерти ImD розуміють 
здатність національної економіки створювати і підтриму-
вати середовище, в якому виникає конкурентоспромож-
ний бізнес [12]. 

До 1996 року Інститут готував звіти про конкурен-
тоспроможність економік спільно з аналітичною групою 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), а з 1996 року 
ці дві організації випускають два різних дослідження. 
ВЕФ готує щорічну доповідь і супроводжуючий його рей-
тинг глобальної конкурентоспроможності (the Global 
Competitiveness Index), який базується на комбінації ста-
тистичних даних і результатів міжнародного опитування 
керівників компаній по всьому світу.

на сьогоднішній день the ImD World Competitiveness 
yearbook – одне з найбільш повних досліджень з проблем 
конкурентоспроможності держав і регіонів, яке в ряді 
країн використовується для формування державної по-
літики в галузі конкурентоспроможності національної 

економіки, а також стратегічних бізнес-рішень у вели-
ких компаніях. кожна держава в рейтингу оцінюється на 
основі аналізу 331 критерію за чотирма основними по-
казниками: стан економіки, ефективність уряду, ефектив-
ність бізнесу та стан інфраструктури. кожен показник має 
рівну вагу і включає в себе п’ять факторів. Таким чином, 
сукупний рейтинг конкурентоспроможності заснований 
на 20 індикаторах з чотирьох ключових аспектів еконо-
мічного життя країни. При розрахунку використовуються 
дані міжнародних організацій і партнерських інститутів 
в усьому світі. Бізнес-клімат в охоплених дослідженням 
країнах оцінюється на основі думки аналітиків, опитувань 
керівників великих корпорацій і фахівців. Рейтингування 
здійснюється на основі співвідношення: дві третини – ста-
тистичні дані і одна третина – експертні оцінки.

україна вперше була включена в рейтинг в 2007 році. 
у табл. 1 наведено рейтинг конкурентоспроможності де-
яких країн світу з 2007 по 2012 рік (складено автором за 
[12–17]).

у 2012 році світовим лідером за конкурентоспро-
можністю знову став гонконг (особливий адміністратив-
ний район китаю). Далі йдуть Сполучені Штати Америки 
та Швейцарія – на другому і третьому місцях відповідно. 
у першу десятку найбільш конкурентоспроможних еко-
номік також увійшли: Сінгапур, Швеція, канада, Тайвань, 
норвегія, німеччина і катар. 

у 2012 році україна покращила свою позицію у  рей-
тингу на одну позицію, перемістившись на 56 місце 
з 59 можливих. За минулий рік україна практично не 
змінила більшість показників, які могли б вплинути на 
рейтингову оцінку. Автори дослідження the ImD World 
Competitiveness yearbook відзначили поліпшення у сфері 
захисту прав приватної власності, деяке зниження коруп-
ції, а також прогрес у сфері контролю за сплатою податків. 
у той же час ефективність бізнесу, ефективність державно-
го управління і стан інфраструктури майже не змінилися. 
Серед головних позитивних чинників конкурентоспро-
можності україни дослідники відзначають високий рівень 
освіти та кваліфікацію робочої сили. Серед головних не-
гативних чинників названі низький рівень диверсифікації 
економіки та низька ефективність державного управлін-
ня, зокрема за такими показниками, як простота ведення 
бізнесу, відкритість ринку, податкове навантаження, адмі-
ністративні бар’єри та корупція. у 2012 році індекс конку-
рентоспроможності україни склав 46,878% [12].

Таким чином, в україні необхідно здійснювати за-
ходи щодо підвищення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки. Існує велика кількість різних тео-
рій формування та розвитку конкурентоспроможності. 
як показує практика розвитку найбільш успішних фірм 
і  про цвітаючих економічних систем, найбільш ефектив-
ною формою економічного зростання є теорія кластер-
ного механізму [5].

Основоположником кластерної теорії вважають аме-
риканського вченого м. Портера, який визначив кластер 
як групу географічно сусідніх взаємопов’язаних компаній 
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Таблиця 1
Рейтинг конкурентоспроможності деяких країн світу за версією Інституту розвитку менеджменту

Країна
Рейтинг

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Зміна

Гонконг 3 3 2 2 1 1 2

Сполучені Штати Америки 1 1 1 3 1 2 –1

Швейцарія 6 4 4 4 5 3 3

Сінгапур 2 2 3 1 3 4 –2

Швеція 9 9 6 6 4 5 4

Канада 10 8 8 7 7 6 4

Тайвань 18 13 23 8 6 7 11

Норвегія 13 н/д* 11 9 13 8 5

Німеччина 16 16 13 16 10 9 7

Нідерланди 8 10 10 н/д* 14 11 –3

Данія 5 6 5 13 12 13 –8

Фінляндія 17 н/д* 9 н/д* 15 17 0

Великобританія 20 21 21 22 20 18 2

Китай 15 17 20 18 19 23 –8

Японія 24 22 17 27 26 27 –3

Франція 28 25 29 24 29 29 –1

Індія 27 29 30 31 32 35 –8

Італія 42 46 50 40 42 40 2

Росія 43 47 49 51 49 48 –5

Україна 46 54 56 57 57 56 –10

Венесуела 55 55 57 58 59 59 –4

Усього країн у рейтингу 55 55 57 58 59 59

н/д* - даних немає.

та пов’язаних з ними організацій, що діють в певній сфері 
і взаємодоповнюють один одного [6].

на думку м. Портера, конкурентоспроможність еко-
номіки країни значною мірою залежить від рівня розвитку 
кластерів окремих галузей. у табл. 2 наведена інформація 
про кількість кластерів у деяких країнах світу [7]. 

Ступінь кластеризації економічної діяльності у США 
дуже високий. Тут діє близько 380 кластерів, у яких пра-
цює 57% робочої сили і виробляється 61% обсягів про-
мислової продукції держави [18]. В Європі найефектив-
ніші кластерні програми розроблені і здійснені в Австрії, 
Бельгії, Великій Британії, греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Іта-
лії, німеччині, нідерландах, норвегії, Португалії, Франції, 
Фінляндії, Швеції. у латинській Америці шляхом кластери-
зації промисловості рухаються Аргентина, Бразилія, Ве-
несуела, гватемала, колумбія, чилі, ямайка тощо, в Азії  – 
Індія. наведене показує, що процесами ефективної клас-
теризації охоплені розвинені країни ринкової економіки 
та частина держав третього світу, економічний розвиток 
яких відбувається прискореними темпами.

Таблиця 2
Кількість кластерів у деяких країнах світу

Країна Кількість 

США 380

Італія 206

Велика Британія 168

Індія 106

Франція 96

Данія 34

Німеччина 32

Нідерланди 20

Фінляндія 9

на підставі результатів аналізу даних, наведених 
у  табл. 1 та 2, можна зробити висновок, що країни з клас-
терною стратегією у рейтингу конкурентоспроможності 
на світовому ринку займають високі місця.
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Для всієї економіки держави кластери виконують 
роль точок зростання внутрішнього ринку і бази між-
народної експансії. Слідом за першим в економіці часто 
утворюються нові кластери, і міжнародна конкуренто-
спроможність країни зростає. коли формується кластер, 
усі виробництва в ньому починають надавати підтримку 
одне одному. Вигода поширюється по всіх напрямках 
зв’язків. кластери є причиною крупних капіталовкладень 
і пильної уваги уряду, тобто кластер стає чимось більшим, 
ніж проста сума окремих його частин. у процесі розви-
тку кластера економічні ресурси починають притікати до 
нього з ізольованих галузей, які не можуть використову-
вати їх також продуктивно.

кластери охоплюють значну кількість підприємниць-
ких структур, важливих для конкурентної боротьби, а та-
кож урядові та інші установи (наукові установи, навчальні 
заклади тощо), що забезпечують технічну підтримку, ін-
формацію, дослідження та спеціалізоване навчання. 

Процес формування кластерів носить евристичний 
характер, тобто проходить за узагальненим евристичним 
алгоритмом пошуку технічних рішень, які в подальшому 
приводять до появи і розвитку ефективної сітьової струк-
тури, здатної виробляти висококонкурентний продукт. 
Основоположні принципи побудови кластера узагальне-
но в роботі [8]:

1. Самоорганізація (історичні передумови розвитку 
кластера; структурна і функціональна спільність під-
приємств кластера; посилення взаємозв’язків під-
приємств у кластері; створення умов для розвитку 
та формування кластера).

2. Внутрішньокластерна кооперація і конкуренція 
(конкуренція між підприємствами; кооперація при 
виході на зовнішній ринок; ефективність і розвиток 
власної господарської діяльності; стимулювання ін-
новаційних процесів).

3. Взаємозв’язок, заснований на загальних економіч-
них інтересах (залежність учасників від успіху один 
одного; підвищення рівня інноваційності бізнесу; 
збереження автономності та згуртованість учасни-
ків кластера; координація, вирішення спірних пи-
тань та прийняття рішень, налагодження зовнішніх 
зв’язків).

4. корпоративність (культура спілкування між учас-
никами, присутність клімату довіри; взаємність 
і добросусідство, єдина система цінностей, зразків 
поведінки, способів оцінки результатів, взаємо-
контроль у вирішенні конфліктних ситуацій; мож-
ливість обміну інформацією, досвідом, спільного 
навчання; спрощення структури взаємодії, зни-
ження витрат; виконання зобов’язань перед парт-
нерами, репутація підприємств і всього кластера 
в цілому).

5. Довгострокове співробітництво (підтримка взає-
мин; регулярні довгострокові гарантовані поставки 
і якість послуг; доступ до інформації, ресурсів, ін-
формованість учасників; взаємодія для досягнення 

і підтримки конкурентних переваг).
6. часткове лідерство (присутність «центру» тяжіння 

(структуроутворюючі підприємства-лідери); доміну-
ючий фактор - концентрація навколо великих ліди-
руючих виробничих підприємств і наукових центрів; 
прояв активності «центру» і притягання «периферій-
них» підприємств).

7. Динамічність (гнучкість) (постійний «рух» класте-
ра  – безперервні процеси формування, розвитку та 
розпаду; адаптація до постійно мінливих вимог рин-
кового середовища; поява нових виробництв, роз-
ширення асортименту продукції; підвищення рівня 
інноваційності виробництва).

8. комплексність використання ресурсів (об’єднання 
учасників у рамках єдиного нерозривного техно-
логічного ланцюжка, інтеграційний і технологіч-
ний взаємозв’язок, єдиний технологічний підхід, 
стандарти; послідовність виробництва продукції, 
учасники - постачальники і споживачі послуг один 
одного; орієнтація на запити кінцевого споживача, 
розширення асортименту; вдосконалення бізнес-
процесів і управлінських навичок).

9. Аутсорсингова спеціалізація (делегування відпові-
дальності, дроблення бізнес-функцій; передача до-
поміжних виробництв за контрактами підрядникам, 
зниження витрат і економія ресурсів; формування 
нових унікальних здібностей, можливість доступу 
до кращих світових виробничих технологій).

Формування кластерів на основі зазначених принци-
пів дозволяє перетворити сукупність суб’єктів кластера 
в  цілісну систему, основними  властивостями якої є [9]:

1. Інтегративність. Ступінь інтегративності системи 
визначається наявністю і величиною системоутво-
рюючих або системозберігаючих факторів. Дана су-
купність стимулюючих системоутворюючих факто-
рів підвищує прагнення підприємств до діяльності 
в  рамках кластера та інноваційного розвитку. 

2. Здатність кластера до саморозвитку. Постійна 
зміна структури, корекція завдань системи відпо-
відно до мінливих умов зовнішнього впливу утво-
рюють механізм адаптації системи, який є проявом 
здатності до самоорганізації. механізм адаптації 
утворюється такими елементами самоорганізації, як 
диференціація (прагнення системи до структурної 
та функціональної різноманітності елементів з  ме-
тою забезпечення вирішення виникаючих проти-
річ і  пристосування до мінливих умов) і лабільність 
(рухливість функцій при збереженні стійкості струк-
тури системи). Слід також зазначити, що прояв здат-
ності до самоорганізації, що відбувається в динаміці, 
реалізує здатність до саморозвитку системи. 

3. Організаційно-фінансова стійкість. Активна фаза 
процесу саморозвитку продовжується доти, поки 
система не досягне стану стійкості. Стійкість має 
організаційно-фінансовий характер і проявляється 
в збереженні при еволюції системи якісної визна-
ченості.
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4. Комунікативність. у кластері має місце постійний 
матеріальний та інформаційний обмін із зовнішнім 
середовищем. Середа неоднорідна. Вона являє со-
бою надсистему у вигляді сукупності економічних 
суб’єктів, з якими здійснюється матеріальний та 
інформаційний взаємообмін (продукція, фінанси, 
маркетингові комунікації та ін.) крім надсистеми 
елементи кластера взаємодіють з підсистемами 
(окремі підприємства, установи, які не є елементами 
кластера) і системами одного рівня (інші кластери).

5. Виникнення цілісності. найбільш яскравий прояв 
цілісності системи полягає в тому, що властивості 
системи не є лише сумою властивостей її складо-
вих частин. Система в цілому має такі властивос-
ті, яких немає в жодної з її частин, узятої окремо. 
При об’єднанні частин у ціле виникає щось якісно 
нове, таке, чого не було і не могло бути без цього 
об’єднання (емерджентність). Підприємства, що 
входять до кластера, починають володіти нови-
ми властивостями, які не були їм властиві окремо. 
З’являється доступ до наукових розробок, до сучас-
ного обладнання, до якісних ресурсів.

6. Ієрархічність механізмів розвитку. ця властивість 
проявляється в тому, що закономірність цілісності 
існує на кожному рівні ієрархії. Тобто на кожному 
рівні виникають нові властивості, які не можуть бути 
виведені як сума властивостей елементів. 

7. Безперервність функціонування. кластер існує, поки 
функціонує. це пов’язано з тим, що всі процеси вза-
ємообумовлені: поява синергетичного ефекту є 
результатом спільного та цілеспрямованого функ-
ціонування об’єктів інноваційної інфраструктури та 
підприємств.

Системні властивості кластера дозволяють отримати 
специфічні соціально-економічні ефекти від їх функціону-
вання – внутрішній синергетичний ефект (для учасників 
і  кластерної структури в цілому) і зовнішній мультипліка-
тивний ефект (для території) [10]. 

Синергетичний ефект як ключовий атрибут успіш-
ності концентрованого бізнесу, обумовлений системни-
ми властивостями складної структури (емерджентність), 
не властивими окремим її частинам, означає можливість 
досягнення більш значного економічного результату 
кластерною структурою з багатофункціональними між-

фірмовими відносинами в порівнянні з сумою економіч-
них результатів від автономної діяльності відокремлених 
підприємницьких одиниць – її складових елементів.

Синергетичний ефект проявляється через окремі си-
нергії (найпростіша форма синергетичного ефекту) в ре-
зультаті об’єднання ресурсів і зусиль її учасників, діючих 
синхронно в напрямку максимізації сукупного прибутку; 
основні форми вираження синергетичного ефекту  – си-
нергія перетікання знань, синергія грошових потоків, 
синергія трансакційних витрат, синергія використання 
інфраструктури [11].

мультиплікативний ефект характеризується сукуп-
ністю непрямих ефектів за допомогою впливу діяльності 
кластерної структури на суміжні галузі і підприємства, що 
не входять до складу кластера; основні форми вираження 
мультиплікативного ефекту – мультиплікатор продажів, 
мультиплікатор виробництва, мультиплікатор доходів, 
мультиплікатор зайнятості.

Абсолютна величина синергетичного та мультиплі-
кативного ефектів багато в чому залежить від місцевих 
органів влади, що забезпечують умови функціонування 
кластера через здійснення податкової, бюджетної і зо-
внішньоекономічної політики. Світова практика пока-
зує, що навіть мінімальна підтримка місцевих органів 
влади здатна забезпечити значний мультиплікативний 
ефект в  економічній, соціальній і суспільно-політичній 
сфері.

у цілому ж, внутрішні і зовнішні ефекти формування 
і функціонування кластерів приводять до підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки через 
приріст валового внутрішнього та регіонального продук-
тів, покращення інноваційного клімату, зростання іннова-
ційного потенціалу, розвиток малого і середнього підпри-
ємництва, поліпшення якості життя населення.

концептуальна схема прояву ефекту від функціону-
вання кластера наведена на рис. 1.

Висновки. у 2012 році україна зайняла 56 місце з 59 
у рейтингу конкурентоспроможності (за ImD). Світовий 
досвід показує, що одним з пріоритетних шляхів підви-
щення конкурентоспроможності держави, є формування 
та функціонування кластерів, оскільки саме вони створю-
ють нову систему національних, регіональних і локальних 
економічних конфігурацій. 
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Рис. 1.  Концептуальна схема прояву ефекту від функціонування кластера (складено автором)
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