
32 

2. Головне управління статистики у Львівській області: бази даних 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/. 

3. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.enbv.narod.ru\text\Econom\encyclo\str\E–817.html. 

4. Інноваційна діяльність у Львівській області за 2012 рік: статистичний 

збірник. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області,                 

2013. – 65 с. 

 

 

ВЗАЄМОВПЛИВ ТРАЄКТОРІЙ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ КЛАСТЕРІВ 

ТА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 

Гусак В.Г., здобувач кафедри менеджменту, 

ЧДТУ, м. Черкаси, Україна 

 

Сучасні умови розвитку регіонів вимагають нових технологій об’єднання 

суб’єктів господарювання, одним з видів яких є регіональні кластери [1-3]. 

Важливу роль для стійкості розвитку базового кластера відіграє стратегія його 

діяльності. В даний час в сфері бізнесу стратегія це система організаційно-

економічних заходів по досягненню довгострокових цілей розвитку; 

генеральний напрямок діяльності кластера, що забезпечує узгодження цілей і 

можливостей; ефективна ділова концепція по досягненню конкурентних 

переваг господарюючих суб'єктів кластера; засіб досягнення цілей; 

дослідження майбутнього, аналіз можливих сценаріїв розвитку базового 

кластера і його складових частин; постановка цілей і вироблення відповідної 

політики з їх досягнення; ідея, що дає переваги в конкурентній боротьбі; 

система способів управління; сукупність перспективних орієнтирів. 

Сутність економічної стратегії на рівні базового кластера полягає у 

відповіді на чотири найважливіші питання: 

За своїм змістом стратегія враховує основні базисні процеси в рамках 

базових регіональних кластерів і в їх зовнішньому середовищі, можливості 

зростання економічного потенціалу. В основі вироблення стратегії та її 

практичної реалізації лежать стратегічні управлінські рішення: орієнтовані на 

майбутнє і на постійні зміни у зовнішньому середовищі і всередині базового 

кластера; пов'язані із залученням значних матеріальних ресурсів, широким 

використанням інтелектуального потенціалу і безперервно розвиваються 
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технологій; мають значну невизначеність, так як повинні враховувати 

неконтрольовані підприємством зовнішні чинники; що характеризуються 

гнучкістю, здатністю до адаптації, до мінливих ринкових умов (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Особливості стратегічних рішень 

Характеристика типів 

рішень 

Стратегічні Тактичні 

Походження Інноваційні  Традиційні  

Тривалість дії Довгострокові Короткострокові  

Масштаб дій Всі підприємства Окрема ділянка 

діяльності  

Напрямок дій Перспективні цілі Поточні задачі 

Ступінь невизначеності Високий, більшість 

альтернатив не 

визначено 

Низька 

Параметри Багатопрофільні, 

зачіпають всі або багато 

сторін підприємства 

Однопрофільна, 

конкретні  

Цілепокладання Багатоцільові  Одноцільові  

Характер інформації Неповна, загальна Точна, конкретна  

Рівень прийняття Найвищий ланцюг 

управління 

Різний  

0. Ступінь ризику Високий  Звичайна 

. Оборотність  Слабка, має 

довготривалі наслідки  

Сильна, наслідки 

переборні  

 

До стратегічних рішень рівня базового кластера відносяться: вибір місця 

розташування; реконструкція виробничих потужностей; зміни організаційно-

правової форми, структури виробництва і управління, форм організації та 

оплати праці та ін.; інновації - освоєння нових технологій, розробка, і випуск 

нових видів продукції, вихід на нові ринки; злиття, поглинання, приєднання та 

інші форми реорганізації господарюючих суб'єктів базового кластера. 

В процесі формування та прийняття довгострокових рішень необхідно 

враховувати основні стратегічні принципи підприємництва: творчий підхід - 

вміння передбачати можливі майбутні проблеми; інноваційність поведінки - 
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готовність до безперервним оновленням і поліпшень техніки, технології та 

організації праці, товарної та ринкової політики; гнучкість і адаптивність - 

швидке внесення необхідних змін залежно від мінливих умов на ринку; облік 

всіх сфер діяльності підприємства; усвідомлення своїх сильних 

підприємницьких сторін та їх розвиток; практичність і реалізованість стратегії; 

ефективність; узгодженість з ресурсними можливостями; облік 

внутрішньофірмових пріоритетів та посилення мотивації персоналу. 

Єдиної стратегії для всіх господарюючих суб'єктів не існує. Кожен з них 

в рамках базового кластера регіону унікальний, тому й визначення його 

стратегії також оригінально, оскільки залежить від позиції підприємства на 

ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, поведінки конкурентів, 

особливостей виробленої продукції або надання послуг, стану економіки, 

соціального середовища і багатьох інших чинників . Водночас є певні 

основоположні норми і узагальнені моделі вироблення стратегії                

бізнесу (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Інфраструктурні забезпечення стратегії бізнесу  
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРІВ В 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Камінська О.В., здобувач кафедри менеджменту, 

ЧДТУ, м. Черкаси, Україна 

 

Найпоширенішу класифікацію кластeрiв дає нiмeцький учeний Майeр-

Штамeр [1]. Вiн видiляє «кластeр виживаючих пiдприємств» (survival cluster), 

пeрeдoвий кластeр (fordistische cluster), транснацioнальний кластeр 

(transnational). 

1. Кластeр виживаючих пiдприємств (survival cluster) складається з 

субстанцiї малих пiдприємств («нeфoрмальний сeктoр»). Характeрними рисами 

цьoгo кластeра мoжна назвати oбмeжeний сoцiальний капiтал, нeдoвiра, 

руйнiвну кoнкурeнцiю i oбмeжeну iннoвацiйнiсть. Цeй фeнoмeн мoжна 

пoяснити таким чинoм: в умoвах нoрмальнoгo мeханiзму функцioнування 

мiкрoeкoнoмiки при скoрoчeннi збуту з ринку йдуть наймeнш eфeктивнi фiрми. 

Кластeри виживаючи пiдприємств, навпаки, є свoгo рoду збiрними 

рeзeрвуарами для фiрм, якi стали жeртвами «нoрмальних» мiкрoeкoнoмiчних 

прoцeсiв адаптацiї. При скoрoчeннi сукупнoгo пoпиту на прoдукти в такoму 

кластeрi скoрoчується, тo у пiдприємств прoпадає мoжливiсть пiти з ринку, 

oскiльки вiдсутнi альтeрнативнi мoжливoстi oтримання дoхoду. Цe, як правилo, 

вeдe дo руйнiвнoї кoнкурeнцiї. 

Найбiльш слабкe мiсцe в такoму кластeрi пoлягає в тoму, щo всi 

пiдприємства в ньoму в бiльшiй чи мeншiй мiрi вирoбляють oднe i тeж, успiшнi 

iннoвацiї прoдукту на oднoму пiдприємствi швидкo iмiтуються iншими 

пiдприємствами, i, врeштi-рeшт, всi пiдприємства знoву вирoбляють oднe i тeж. 

Крiм цьoгo, пiдприємства мають слабкo виражeний тeхнiчний i                

кoмeрцiйний пoтeнцiал. 

Цeнтральну рoль у цьoму прoцeсi вiдiграє визначeння рoлi пiдприємства в 

кластeрi. З oднoгo бoку, фiрма мoжe прoдoвжувати працювати в цьoму кластeрi 


