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МЕХОВИЧ С.А., канд. екон. наук, проф. каф. ЕАтаО НТУ 
«ХПІ» 
 
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ 
ОНОВЛЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ОСНОВІ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Головними тенденціями нашого часу, які формують якісно 

новий рівень суспільної організації і економічних відносин є 
прискорення розвитку, трансформація форм та інститутів 
господарювання, активація інноваційних змін. В такі періоди 
органи управління соціально-економічними процесами, а також 
органи самоорганізованої спільноти об'єктивно вимушені 
змінювати свої підходи і методи регулювання всіх стадій життя 
населення країни та відношень між владою і бізнесом. Ці завдання 
перебудови управління приходиться вирішувати в умовах 
нерівноваги в зовнішньому середовищі, невизначенності сил і 
факторів впливу, в умовах збільшення ризику та помилок. 
Зменшити цей негатив може наука, яка своїм інструментарієм 
досліджень надає системі управління якісну інформацію та 
рекомендації для прийняття виважених рішень. 

У якості теоретичних та методологічних питань щодо 
розкриття сутності процесів розвитку в аспекті просторової 
організації і виробництва, перш за все, слід виділити особливості 
регіональної політики в сфері відновлення промислового 
потенціалу та створенню нових об'єднань машинобудівного 
профілю. 

В системі економічних знань проблеми "розвитку", 
"зростання", "трансформації та реформ" завжди привертали 
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найбільшу увагу як самих вчених, так і державних діячів. 
Теоретичні погляди змінювались, а інструменти впливу на 
розвиток і по цей час зазнають модернізації та оновлення. 
Економічний простір України є складно структурованою 
системою, в тому числі в регіональному вимірі. З цих позицій 
економічна наука сформувала цілий комплекс завдань 
дослідження регіонів, включаючи просторове розміщення 
виробництв, оцінку потенціалів регіонів, специфіку економіки і 
умов господарювання, механізми вирівнювання регіональних 
диспропорцій. 

Під регіоном розуміється конкретно визначена відповідно 
політико-адміністративному розподілу область України, для якої 
характерні цілісність і комплексність господарчої структури, 
наявність органів управління, інноваційне середовище із 
відповідними інститутами та певні ресурси. Такий підхід 
збігається із офіційною політикою України щодо регіоналізму. 
Історичний феномен формування регіонів створив можливість 
розглядати їх як територію розвитку економіки та соціальної 
сфери, яка має свою систему управління. Критичний огляд різних 
підходів економістів щодо поняття "регіон" дозволив дійти до 
висновку, що регіон представляє собою соціально-економічну 
систему, у межах якої формуються цілеспрямовані та випадкові 
зв'язки. 

Система зв'язків (між підприємствами, бізнесу з управлінням, 
зв'язки ринкового характеру) пріоритетно розглядається як 
важливий ресурс відлагодження ділових, господарчих та 
управлінських відношень. Аналіз ринкового середовища свідчить, 
що цей ресурс зараз використовується вкрай незадовільно, хоча 
для збільшення його впливу на економічну діяльність та 
результати цієї діяльності необхідно мінімум фінансово-
матеріальних затрат і максимум інституційно-організаційних 
заходів. Тому у регіональній промисловій політиці особлива роль 
належить міжгалузевим зв'язкам. 

Тенденції розвитку міжгалузевих зв'язків були визначені 
класиками економічної теорії при дослідженні питань 
розподілення та усуспільнення праці, кооперації, спеціалізації та 
інтеграції виробництва. Сутність міжгалузевих зв'язків зводиться 
до процесу цілеспрямованого зближення спеціалізованих ланок 
промислового виробництва, що об'єднані спільністю виробничого 
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циклу, але підпорядковані різним рівням ієрархічного управління. 
Сучасні міжгалузеві зв'язки розглядаються у різних аспектах, але 
головну задачу здійснення міжгалузевого співробітництва 
пропонується вирішувати у форматі створення промислових 
кластерів, що мають діяти на засадах інтеграції ресурсів, 
використання системи економічних стимулів і норм взаємної 
відповідальності за кінцеві результати. Поняття "регіональні 
міжгалузеві зв'язки" слід розуміти як економічні зв'язки між 
галузями матеріального виробництва із зростаючої віддачею, що 
реалізують економічний інтерес кожної із пов'язаних сторін та 
сприяють формуванню цілісного господарчого механізму у 
регіональній соціально-економічній системі. Для сучасного 
економічного середовища характерна концентрація виробничих 
підприємств, фінансово-промислових груп та взагалі бізнес-
формувань у межах певного регіону, які формують регіональні 
промислові комплекси тому сучасна парадигма сутності 
регіональних міжгалузевих зв'язків полягає у створенні умов 
мережевої взаємодії всіх учасників як у середині цих формувань, 
та і за межами регіону. 

Вихідні положення теоретичних основ базових положеннь 
щодо управління розвитком економічних систем на рівні 
регіональних промислових комплексів включають концепцію 
глобалізації економіки, інноваційну стратегію і організаційну 
політику інституційного оновлення. Авторський методологічний 
підхід базується на комбінуванні в цілісний механізм перебудови 
промислового виробництва з використанням такого 
інструментарію: кластерні організаційні форми, реінжиніринг, 
модель державно – приватного партнерства, технологічні 
платформи, трансфер технологій. Щодо технології управління 
розвитком, то пріоритет віддається процесному підходу, в якому 
система зв’язків між окремими структурами виконує водночас 
інформаційну, інтеграційну і ресурсну роль, маючи на увазі 
«Ананієві ресурси», або ресурси інтелектуального капіталу. 

В процесах розвитку промислових комплексів в арсеналі 
складових регіонального впливу правомірно виділити «кластерну 
політику», яка представляє систему планів і дій в забезпеченні 
стратегії соціально-економічного розвитку регіону, засновану на 
сукупності організаційних, законодавчих, нормативних, 
політичних та інших механізмів, що визначають напрямки і 
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завдання взаємодії, а також відповідальності державних, 
підприємницьких, громадських структур і інститутів в процесі 
діяльності кластерів в регіональному економічному просторі. 
Поняття "кластерна політика", її економічний зміст і форми 
реалізації сформульовані у ряді праць.У загальному вигляді 
кластерна політика розуміється як заходи, що проводяться 
органами державної або регіональної влади зі створення та 
підтримки кластерів на певних територіях. Вона включає в себе 
заходи з нормативно - правового забезпечення, порядок взаємодії 
регіональних органів влади і об’єднань підприємців по реалізації 
кластерної політики, інвестиційні, фінансово-бюджетні механізми, 
інвестиційну підтримку, тощо. Ціллю кластерної політики є 
підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 
окремих його членів та регіонів в цілому, розвиток малого і 
середнього бізнесу, сприяння диверсифікації регіональної та 
національної економіки, укріплення взаємозв’язків між 
економічними суб’єктами з метою спрощення доступу до новітніх 
технологій, оптимальне розподілення ризиків, організація спільних 
науково-дослідницьких робіт, ефективне використання ресурсів 
та зниження транзакційних витрат. 

Кластерні об’єднання, як нову форму організації 
виробництва, нову форму проведення державної промислової 
політики і важливий інструмент забезпечення конкуренто-
спроможності економіки пропонував М.Портер. Деякі дослідники 
появу кластерів пов’язують з процесами глобалізації. Але більшість 
дослідників (Скотч А., Розенфельд С., Самплер С., Андерсен А., 
Пилипенко А., Галицький Д.) розглядають появу кластерів як 
пошукову реакцію на інституційні зміни, що, на наш погляд, є 
небезпідставним. Розвиваючи кластерну теорію, Цихан Т. 
застосовує її вже для регіонального рівня і зосереджує увагу на 
розвитку взаємовідносин усередині кластера, а не на підтримці 
окремих підприємств або бізнес-формувань в інтересах 
територіальної системи. Це виділяє кластерну політику як таку 
форму промислової політики, яка спрямована на розвиток нового 
організаційно - структурного елементу комплексного механізму 
управління розвитком регіону. Слід зазначити, що досліджень 
щодо регіонального рівня реалізації кластерної політики 
практично немає. Дослідники Oxford Research AS констатують, що 
вирішення такої задачі непросте, тому що, по-перше, не всі 
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проекти, пов’язані з кластерами, називаються кластерними, по-
друге, не всі організації, що співробітничають, або підтримують 
кластери, виділяють це як  основну задачу, тому що більшість 
кластерів формуються стихійно, без певних критеріїв і 
параметрів, по-третє, дослідження конкурентоспроможності 
регіонів і офіційна статистика не враховують вплив на неї 
кластерів. 

В науковій літературі терміни «кластер» та «кластерна 
політика» досить поширене, але це не означає повне розуміння 
сутності кластерного підходу до управління економічним 
розвитком регіонів. В регіонах може існувати безліч програм і 
організацій що пов’язані з реалізацією кластерної політики у той 
час, як офіційно вона не визнана, хоча вплив на економічний 
розвиток здійснює суттєвий. Тому представляється доцільним 
більш детально розглянути феномен регіональної кластерної 
політики як важливий інструмент активізації регіонального 
розвитку. Аналіз світового досвіду та національних особливостей 
кооперації дозволив сформулювати основні принципи політики 
розвитку регіональних комплексів та їх міжгалузевих зв’язків. Ця 
політика є комбінацією різних напрямів регіональної та кластерної 
політики і має своєю ціллю інтеграцію технологічних перетворень 
із зростом бізнесу, розвитком інститутів мережевої взаємодії та 
інструментами інноваційного розвитку. З одного боку, вона 
залежить від цілісності регіональної соціально-економічної 
системи, з іншого - сприяє її формуванню та сталості. Вона 
сприймає від промислової політики можливість фокусування на 
окремих секторах економіки, в тому числі на технологічному, та є 
проявленням корпоративної політики бізнес-формувань. Із цього 
виходить, що політика розвитку регіональних міжгалузевих 
зв’язків на основі технологічного реінжинірингу є економічною 
категорією, що обумовлює можливість поєднання міжгалузевої 
кооперації з програмами технологічного реінжинірингу. 

Реалізація кластерної політики потребує відповідного 
інституційного забезпечення. Таким інститутом є Концепція 
регіональних інноваційних інжинірингових кластерів (ІІПК) в 
промисловому секторі економіки, що розроблена автором. Вона 
містить теоретичні постулати, моделі, схеми, що відбивають 
структурні складові нового кластеру та його технологічну 
спрямованість. Згідно «Концепції» кластерна взаємодія 
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розбудована на принципах протилежності локальної кооперації та 
конкуренції, характеризує кластер як систему, здатну до 
саморозвитку, націлену на інжиніринг та стратегічне планування, 
використовує нові форми державно-приватного партнерства. 
Ефективність кластерних об’єднань доведена світовим досвідом з 
якого автор пропонує використовувати в регіональній політиці 
створення кластерів різновиди апробованих сценаріїв: техніко-
реалізаційний (створення нових технологій), організаційно-
виробничий (вибір типу виробництва), маркетинговий 
(позиціювання на ринку, орієнтація на новий технопромисловий 
уклад та стиль життя ), інвестиційний сценарій (оцінку витрат на 
проекти, очікуваних результатів та ризиків ). 

Регіональна кластерна політика, як концепція, що інтегрує 
регіональну економічну і промислову політику, отримала широкий 
розвиток в 1990-х роках. Суб’єктами регіональної кластерної 
політики національного рівня виступають міністерства, державні 
галузеві концерни, спеціалізовані державні органи підтримки 
кластерів. Суб’єктами регіональної кластерної політики є відділи та 
департаменти обласних і районних державних адміністрацій, 
відповідні комітети, комісії по кластерам при обласних радах 
народних депутатів, колегіальні державні органи управління 
процесом у вигляді некомерційних організацій. Здобутком 
ефективної кластерної політики у світовій практиці стала 
спеціалізація економіки держав на розвитку великих інтегрованих 
структур, що охопили основну долю господарської діяльності і 
експорту. Аналіз 160 кластерів, проведений М.Энрайтом, 
дослідження Аксянової А., Сутиріна С., Філіпова П., Бикова А. та 
інших науковців виявило, що завдяки реалізації принципів 
коопераційного розвитку близько 60% кластерів стали світовими 
або національними лідерами. В економіці США понад 32% 
зайнятості забезпечують кластери, в Швеції - 39%, в Італії – 
близько 30%. На кластерний розвиток економіки орієнтовані 
Китай і Індія. Типовим кластером є Сіліконова долина США, в 
який інтегровані 8 тис. підприємств (5 технопарків), які 
спеціалізуються на створенні електронної техніки. У аналогічному 
кластері в Індії працює 140 тис. чол. В Каталонії, де мешкає 13% 
населення Іспанії, виробляється майже 20% ВВП і близько 40% 
промислового експорту. Наведені приклади свідчать про те, що 
кластери стали визначати промислову політику багатьох 
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розвинених країн світу. Провідні країни змогли забезпечити від 75 
до 90% приросту ВВП. 

Кластерна політика в різних країнах має  свої  відмінності за 
наступними характеристиками: 

масштаби фінансування: від значних бюджетів (Північний 
Рейн-Вестфалия, Шотландія) до фінансування окремих невеликих 
проектів (Франція); державна підтримка плану: політика в 
окремих країнах значною мірою орієнтована на підтримку 
мережевих взаємодій між учасниками кластера (Люксембург 
(Нідерланди), Тампере (Фінляндія); форми підтримки в країнах, які 
мають великі ресурси (наприклад, підтримка мереж у Шотландії) 
здійснюється державою; організаційні відмінності. У новому 
сторіччі кластерна політика набула характеру світогосподарської 
тенденції країн та регіонів. Створена система комплексної 
підтримки кластерів в Європі. Із 31 Європейських країни 26 
мають національні кластерні програми, хоча в кожній країні вони 
мають свої національні особливості. В Німеччині основною 
філософією кластерної політики вважається реалізація ідей, які 
приносять користь всьому суспільству. Усі програми підтримки 
кластерів в цій країні розподіляються на дві категорії. Одні з них 
(BioRegio/BioProfile, Bioindustrie 2021) орієнтовано на підтримку 
найбільш перспективних досліджень та базуються на мережевій 
кооперації дослідницьких організацій з бізнесом, а також націлені 
на створення нових технологічних фірм. При цьому стимулюються 
ключові технології, тому підтримуються найбільш розвинуті в 
економічному відношення регіони. Друга група мережевих 
програм спрямована на зміну структури регіонів. Саме цій 
концепції стимулювання розвитку мереж стали приділяти увагу 
для вирішення проблеми інноваційної переорієнтації земель 
Східної Німеччини наприкінці 90х років минулого сторіччя. В 
«Саксонській кремнієвій долині» сконцентровано майже 300 фірм 
з загальною чисельністю персоналу понад 30 тис. чол., які 
об’єднують підприємства мікроелектроніки, фотогальваніки та 
напівпровідників. Дослідження Європейських кластерів, що 
здійснено Європейською Комісією, показало, що 24% кластерів є 
світовими лідерами, 12%-європейськими лідерами, 37% - 
національними та ще 24 % кластерів лідирують як економічні 
суб’єкти з високим рівнем виробництва праці. 

Реалізація кластерної політики потребує створення 
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ефективної системи моніторингу, що в реальному часі відслідковує 
основні показники зросту та бар’єри, що заважають розвитку 
кластерів. З цією метою в Європі у 2007 році створено 
Європейську систему спостереження за розвитком кластерів. У 
методологічному відношенні програмним документом, в якому 
сформульовані основні завдання регіональної кластерної політики, 
є Європейський кластерний Меморандум країн - членів 
Європейського Союзу (2006 р.). Щодо України, то зазначені вище 
питання створення та реалізації кластерної політики поки ще 
зовсім не стоять на порядку денному у органів державної влади, 
що стримує розвиток регіональних центрів кластерного розвитку. 
Розвиток регіональних міжгалузевих зв’язків є однією із важливих  
проблем і сучасна регіональна політика повинна враховувати всі 
обставини, що на неї впливають. Їх аналіз доводить до висновку, 
що потрібна нова регіональна політика, яка по своїй суті повинна 
розглядатись не як додатковий інструмент державної політики, а 
як новий підхід, що застосовується у промисловій політиці методів 
і механізмів регіонального управління. Тобто, потрібні зміни у 
змісті промислової політики: засоби державної підтримки мають 
бути спрямовані не на підтримку окремих підприємств і галузей, а 
на розвиток їх ефективних взаємовідносин на спільних 
технологічних платформах на принципах державно-приватного 
партнерства, де держава виступає у якості ініціатора і 
координатора мережевої взаємодії. 

 
 

  
 

   
    

 
 

       
    

      
    

      
     

     


