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КЛАСТЕРНА АКТИВІЗАЦІЯ 
ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

CLUSTER ACTIVATION  
OF CROSS-BORDER COOPERATION  

OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

У статті визначеноосновні цілі розвитку регіональної економіки у сфері 
транскордонного співробітництва. Висвітлено необхідність створення тран-
скордонних кластерів у єврорегіонах України, зокрема на Закарпатті, задля 
стимулювання регіонального розвитку. Проаналізовано кластерну концепцію 
розвитку Закарпаття. Дослідженні економічні сфери, в яких були створені 
кластери та визначені напрямки кластеризації регіону, які є перспективни-
ми. Надано обґрунтування пріоритетів розвитку національних кластерів 
як важливого чинника конкурентоспроможності економіки України.

The article defines the main goals of regional economic development in the field 
of cross-border cooperation.Shows the necessity of creating cross-border clusters in 
the Euroregions of Ukraine, in particular in Transcarpathia, has been highlighted 
in order to stimulate regional development. The article analyzes cluster concept 
of development of Transcarpathia. Thestudyofeconomicareasinwhichclusterswere
createdandcertainareasofclusteringoftheregionthatarepromising. Thejustification
oftheprioritiesofthedevelopmentofnationalclustersasanimportantfactorofthecompe
titivenessoftheUkrainianeconomyisgiven.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, кластер, регіональна еко-
номіка, конкурентоспроможність, розвиток регіону.
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Постановка проблеми. Закар-
патська область межує з чотирма 
країнами Європейського союзу, а 
саме: Угорщина, Словаччина, Руму-
нія та Польща, що апріорі сприяє 
транскордонному співробітництву. 
Важливим чинником стимулювання 
регіонального розвитку та активіза-
ції транскордонного співробітництва 
має розвиток кластерів, які мають 
високу перспективність та, як пока-
зує зарубіжний досвід, дають змогу 
долучитись до спільного вирішення 
соціально-економічних проблем те-

риторій, об'єднання бізнесу, науки, 
освіти та влади для створення нової 
ефективної економіки Закарпаття.

Однак, внаслідок недосконалості 
інституційно-правового забезпечен-
ня регіонального розвитку, низької 
ефективності залучення механізму 
державно-приватного партнерства 
(кластерна політика є сукупністю 
державних і приватних заходів), 
відсутності розвиненої регіональної 
інформаційної інфраструктури, су-
часної регіональної та загальнонаціо-
нальної мережі інформаційного забез-
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печення регіональних інвестиційних 
проектів, недосконалості наявної 
бази даних стосовно потенційних 
контрагентів у виробничій і збутовій 
діяльності, гострої необхідності висо-
кокваліфікованих кадрів (кадрового 
потенціалу), уповільнюється ство-
рення та розвиток транскордонних 
кластерів на Закарпатті, а то й галь-
мується повністю.

Аналіз останніх публікацій і 
досліджень. Суттєвий вклад в до-
слідження проблем, які виникають 
при формуванні та функціонуванні 
кластерів, процесів створення тран-
скордонних кластерів внесли дослі-
дження ряду науковців, серед яких 
слід виокремити роботи  Н. Мікули 
[17], М. Войнаренко [12], Н. Внукової 
[18], Ю. Ковальової [15], М. Портера 
[10], С. Розенфельда [7]  та ін.

Однак, багато теоретичних і ме-
тодичних питань сталого розвитку 
регіонів на основі діяльності кластерів 
залишаються не вивченими і носять 
дискусійний характер. Зокрема, до-
слідження практичних інструментів 
створення транскордонних кластерів 
у прикордонних регіонах з ЄС, вико-
ристання зарубіжного досвіду, який 
дає змогу долучитись до спільного 
вирішення соціально-економічних 
проблем територій.

Невирішеність проблем і 
формування цілей дослідження.
Через невирішеність питань щодо 

нормативних засад діяльності класте-
рів (у тому числі транскордонних) та й 
механізму їх формування, існує потре-
ба пошуку шляхів їх створення,  роз-
витку та ефективного функціонування.

Табл. 1

 Визначення науковцями поняття «кластер»

Автор Визначення поняття «кластер»

Портер М.
[5; 6]

мережі співпраці та взаємодії, які пропонують значні можливості для стимулювання 
економічного розвитку та зміцнення конкурентоспроможності;

географічна концентрація взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачаль-
ників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях та пов’язаних з ними 
установ в конкретних областях, які не лише конкурують, а й співпрацюють;

географічна концентрація взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачаль-
ників, постачальників послуг, фірм у суміжних галузях і пов’язаних з ними органі-
зацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації, торгових об’єднань) в 
тій чи іншій області, які не лише конкурують, але й співпрацюють. Кластери, або 
критичні маси незвичайного конкурентного успіху, зокрема, бізнес- напрямків, є 
відмінною рисою практично всіх національних, регіональних, державних, і навіть 
метрополітенів, особливо в більш розвинених країнах

Розенфельд С.
[7]

концентрація фірм, які здатні здійснювати синергію через свою географічну близь-
кість та взаємозалежність, хоча їм притаманний більш низький рівень зайнятості

Роеландт Т.
ДенГертог [9]

мережа виробників та фірм, що залежить від них (в тому числі спеціалізованих по-
стачальників) у середовищі виробничого ланцюжка, що виробляє додану вартість

Марков Л. [11]
географічні концентрації підприємств однієї або декількох взаємозалежних галузей, 
які конкурують, але разом з тим кооперуються і мають вигоди зі специфічних місце-
вих активів, близького розташування та соціальної убудованості

Войнаренко М. 
[4]

територіально-галузеве добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацю-
ють з науковими установами й органами місцевої влади з метою підвищення конку-
рентоздатності власної продукції й економічного зростання регіону

Ярощук М. [13]
територіально-галузеві добровільні об’єднання підприємницьких структур, голов-
ною метою яких є підвищення конкурентоспроможності, якості продукції і сприян-
ня економічному розвитку регіону

Ларіонова Н.[14]
сукупність суб’єктів господарської діяльності взаємопов’язаних галузей, об’єднаних 
в єдину організаційну структуру, елементи якої знаходяться в взаємозв’язку і взає-
мозалежності, спільно функціонують з певною метою

Ковальова Ю.,
[15]

Кластер - це локалізована територіально-виробнича форма інтеграції взаємодіючих 
суб›єктів господарювання, банківського, приватного сектору, освітніх закладів, ор-
ганів влади та суміжних, допоміжних, конструкторських, інноваційних підприємств/
організацій, об’єктів інфраструктури, що характеризується виробництвом конкурен-
тоздатних товарів або послуг, наявністю погодженої стратегії розвитку, спрямованої 
на реалізацію інтересів кожного з учасників і території локалізації кластера, на якій 
вона перебуває, і що має істотну соціально-економічну значимість для регіону.

Доповнено автором на основі джерела[20]
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Позитивні фактори Негативні фактори

Традиції виробничої кооперації

Недостатній досвід конкурентної бо-
ротьби у великої частини українських 
підприємств і короткий часовий горизонт 
стратегій бізнесу

Концентрація постачальників на території 
регіону

Низька якість бізнес-клімату для ство-
рення і розвитку малого та середнього 
бізнесу (адміністративні бар’єри, фінан-
сові ресурси тощо)

Наявність висококваліфікованого 
інженерного і наукового персоналу та бази 
для його підготовки

Неадекватність освітніх і науково-дослід-
них програм потребам промисловості

Наявність науково-технічної бази для 
здійснення НДДКР

Слабкі зв’язки між вищими і середніми 
професійними закладами і установами, 
НДІ і промисловістю

Розвиненість та якість системи вищої 
професійної освіти (галузева специфіка)

Низька ефективність галузевих і про-
фесійних асоціацій

Традиції територіально-господарського 
планування 

Низька якість постачальників і низька 
ефективність систем поставок

Активна позиція влади щодо питання 
формування кластерів

Слабка позиція влади щодо питань фор-
мування кластера

Рис. 1 Фактори, що впливають на створення і функціонування кластерів [21]

Є ряд факторів, як позитивних, 
так і негативних, які мають вплив  
на формування і розвиток кластерів, 
зокрема, наведені у таблиці:

Недосконалість політики держави 
щодо організації створення кластерів, 
регіональна кластеризація  (та й у ме-
жах національної економіки загалом)  
формується досить пасивно. Свідчен-
ням цього є, до прикладу, факт того, 
що до 2017 року в Україні  не було 
жодної програми орієнтованої на ство-
рення та розвиток кластерів, яка б фі-
нансувалась з держбюджету, а також 
незатверджені нормативно-правові 
документи з формування кластерної 
політики в Україні, зокрема: у 2008 
році був розроблений Міністерством 
економіки України проект «Концеп-
ція створення кластерів в Україні», 
проект «Концепції загальнодержавної 
цільової програми розвитку промис-
ловості України до 2017 р.», де пе-
редбачалося впровадження та розро-
блення моделі кластерної організації 
промисловості, окрім цього, у 2009 
році Міністерством регіонального роз-
витку та будівництва був розроблений 
проект «Національної стратегії фор-
мування та розвитку транскордонних 
кластерів».

І тільки у 2016 році був затвер-
джений проект «Стратегія розвитку 
високотехнологічних галузей, до 2025 
року» (розроблений Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 

України), у якому перераховано ряд 
заходів, спрямованих на створення 
ефективної екосистеми технопарків, 
науково-виробничих кластерів.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. «Кластер», «індустріаль-
ний парк», «кооперація» – поняття 
різні, але не в Україні. Як і в більшо-
сті «озвучених», але не використаних 
на практиці інструментів, поняття 
«кластеризація» в Україні часто 
вживається в помилковому ракурсі. 
Важливо усвідомити, що концентра-
ція підприємств є лише передумовою 
для існування кластерів, а не власне 
наявністю і розвитком кластера. Дуже 
часто наявність певної кількості під-
приємств однієї спеціалізації в регіоні 
називають «розвитком кластерів». 
Така форма кооперації не вимірюють-
ся концентрацією компаній в одній 
галузі, так само як і кількістю під-
приємств і штату працівників даних 
підприємств. Це демонструє лише на-
явність базових передумов і вимальо-
вування чіткої спеціалізації в регіоні 
або іншими словами характеристики 
профілю регіональної економіки. 
Втім, це і є ядром розвитку потенцій-
ного кластера. Якщо до цього приєд-
нати чітко сформульовану і грамотну 
кластерну ініціативу і відпрацювати 
платформу освітньо-наукової частини 
майбутнього кластеру, то тут і з’яв-
ляється розвиток кластерної форми 
кооперації [20].
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Основним нормативно-правовим до-
кументом, що регулює транскордонне 
співробітництво в Україні, є Закон 
України «Про транскордонне співро-
бітництво» від 24 червня 2004 року. 
Цей Закон регулює правові, організа-
ційні та економічні відносини у сфері 
транскордонного співробітництва та 
конкретизує джерела фінансування 
проектів (програм) в рамках такої 
співпраці.

Відповідно до вищезазначеного 
Закону поняття «транскордонне спів-
робітництво» визначено як спільні 
дії, спрямовані на встановлення і 
поглиблення економічних, соціаль-
них, науково-технічних, екологічних, 
культурних та інших відносин між 
територіальними громадами, їх пред-
ставницькими органами, місцевими 
органами виконавчої влади України 
та територіальними громадами, від-
повідними органами влади інших дер-
жав у межах компетенції, визначеної 
їх національним законодавством [1].  

Водночас, в Україні головним до-
кументом, що визначає регіональну 
політику у сфері транскордонного 
співробітництва, є Державна стратегія 
регіонального розвитку України на 
період до 2020 року, у якій розвиток 
транскордонного співробітництва за-
значається з-поміж основних завдань 
по стратегічних цілях. Крім того, 
одним з інструментів реалізації Стра-
тегії є державні програми розвитку 
транскордонного співробітництва, які 
передбачають консолідацію зусиль, 
спрямованих на сприяння розвитку 
єврорегіонів, ліквідацію інфраструк-
турних та адміністративних бар’єрів 
для активізації співпраці прикор-
донних територій, провадження 
спільної діяльності у сфері малого та 
середнього бізнесу, підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів, 
розбудову їх виробничої та соціальної 
інфраструктури [2].

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2016 року № 
554 була затверджена «Державна 
програма розвитку транскордонного 
співробітництва на 2016-2020 роки», 
очікуваними результатами якої є, 
зокрема, за напрямом сприяння еко-
номічному та соціальному розвитку 

прикордонних регіонів України [3]:
- поліпшення бізнес-клімату 

та створення сприятливих умов для 
надходження інвестицій в економіку 
прикордонних регіонів України;

- зменшення територіальних 
диспропорції регіонів України, набли-
ження їх економічного та соціального 
рівня до рівня держав - членів Євро-
пейського Союзу, підвищення рівня 
життя населення;

- збільшення обсяг товарообігу 
між прикордонними регіонами Укра-
їни та інших держав, забезпечення 
розвитку малого та середнього під-
приємництва, регіональних мереж 
транспорту та комунікацій, розбудову 
інфраструктури державного кордону;

- створення та забезпечення 
функціонування транскордонних еко-
номічних кластерів, індустріальних 
парків і об’єднань єврорегіонального 
співробітництва.

Питання транскордонного і прикор-
донного співробітництва для України, 
а особливо для найзахіднішої області 
– Закарпатської, є дуже актуальним.

Розташування Закарпатської облас-
ті на кордонах з чотирма централь-
ноєвропейськими країнами – Поль-
щею, Словаччиною, Угорщиною та 
Румунією, визначає важливість для 
регіону розвитку транскордонного 
співробітництва з прилеглими тери-
торіями суміжних країн, а для Укра-
їни – використання потенціалу краю 
як природного моста між Східною та 
Центральною Європою.

Вищезазначена співпраця завжди 
була і є пріоритетною, адже вона 
сприяє: 

- зміцненню взаємної довіри та 
безпеки; 

- активізації торговельно-економіч-
ного співробітництва; 

- залученню іноземних інвестицій 
для реалізації спільних проектів; 

- спільному використанню енерге-
тичних ресурсів; 

- виробленню спільної стратегії 
охорони довкілля; 

- розвитку транспортної та прикор-
донної інфраструктури; 

- взаємодії у сфері боротьби з неле-
гальною міграцією та організованою 
злочинністю; 
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- ефективному використанню люд-
ських ресурсів шляхом створення 
спільного ринку праці; 

- поглибленню культурних та ко-
мунікаційних зв’язків; 

- розвитку туризму; 
- боротьбі з наслідками стихійних 

лих та екологічних катастроф (павод-
ки, землетруси та ін).

Характеризуючи транскордонне 
співробітництво як чинник підвищен-
ня регіональної конкурентоспромож-
ності, автори посібника «Конкуренто-
спроможність територій» [22] значну 
увагу приділили транскордонним 
кластерам.

Транскордонні кластери охоплю-
ють суміжні прикордонні території 
сусідніх держав, до складу яких вхо-
дять інституції та фірми, розміщені 
по обидва боки кордону. Тому, тран-
скордонні кластери можна визначати 
як групи незалежних компаній та 
асоційованих інституцій, які геогра-
фічно зосереджені у транскордонному 
регіоні.

Значна кількість дослідників зосе-
реджені суто на аналізі формування 
кластерів. Наприклад, бізнес-гуру 
Майкл Портер (лише в 1990 році 
вигадав визначення «кластер»), дає 
таке визначення: «Кластери – це 
сконцентровані за географічною озна-
кою групи взаємозалежних компаній, 
спеціалізованих постачальників, по-
стачальників послуг, фірм у спорід-
нених галузях, а також пов’язаних з 
їх діяльністю організацій (наприклад, 
університетів, агентств по стандар-
тизації, торговельних об’єднань) у 
певних областях, що конкурують, 
але при цьому ведуть спільну роботу» 
[10].

Мікула Н. щодо транскордонного 
кластеру зазначає наступне: «Тран-
скордонні кластери можна визначити 
як групи незалежних компаній та 
асоційованих інституцій; які: геогра-
фічно зосереджені у транскордонному 
регіоні; співпрацюють та конкурують; 
спеціалізуються у різних галузях, 
пов’язані спільними технологіями та 
навичками і взаємодоповнюють одна 
одну, що в кінцевому підсумку дає 
можливість отримання синергетичних 
та мережених ефектів, дифузії знань 

та навиків» [17].
Важливим чинником стимулюван-

ня регіонального розвитку та акти-
візації міжрегіонального, транскор-
донного співробітництва має розвиток 
регіональних кластерів, які мають 
високу перспективність у економічній 
взаємодії суб’єктів господарювання на 
регіональному та міжрегіональному 
рівнях.

Транскордонне співробітництво, 
спрямоване на підвищення ефек-
тивності використання природно-ре-
сурсного потенціалу прикордонних 
територій, на об’єднання зусиль для 
вирішення спільних та ідентичних 
проблем по обидва боки кордону, дає 
можливість застосувати кластерний 
підхід до транскордонного регіону.

Закарпаття ж має усі передумови 
для створення цілої низки транскор-
донних кластерів (деревообробні, 
машинобудівні, туристичні, тран-
спортно-логістичні та інші, адже в 
даних галузях є значна кількість 
підприємств, які можуть об’єднатись 
у більш економічно вигідну форму 
– кластерну) для стимулювання ре-
гіонального розвитку та реалізації 
в регіонах перспективних проектів, 
однак, внаслідок недосконалості 
інституційно-правового забезпечен-
ня регіонального розвитку, низької 
ефективності залучення механізму 
державно-приватного партнерства 
(кластерна політика є сукупністю 
державних і приватних заходів: клас-
терна ініціатива та локальний бізнес + 
університет чи інша наукова установа 
+ підтримка регіональної влади), від-
сутності розвиненої регіональної ін-
формаційної інфраструктури, сучасної 
регіональної та загальнонаціональної 
мережі інформаційного забезпечення 
регіональних інвестиційних проектів, 
недосконалості наявної бази даних 
стосовно потенційних контрагентів 
у виробничій і збутовій діяльності, 
уповільнюється створення та розвиток 
транскордонних кластерів на Закар-
патті, а то й гальмується повністю.

Соціально-економічне ж зростання 
Закарпатського регіону, та й будь-яко-
го іншого, базується й на розвитку 
та ефективному використанні такого 
важливого ресурсу, як трудового по-



54

Журнал «Ринок Цінних Паперів України» № 9-10/2017

М
А

К
Р
О

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

тенціалу регіону, який формується 
під впливом таких складових як: 
матеріально-технічна, демографічна, 
інтелектуальна, культурна.

Виходячи з вищезазначеного, 
можна визначити ще одну актуальну 
проблему для Закарпатського регіону 
– це проблема кадрового менеджмен-
ту. Через економічну кризу, у регі-
оні значно зменшується чисельність 
населення, а зменшення чисельності 
населення в місцях проживання є, з 
одного боку, наслідком, а з іншого – 
причиною непривабливості того чи 
іншого населеного пункту, регіону. 
Наслідком – тому що привабливість 
певної території зводиться нанівець 
через брак фінансування, зменшення 
кількості робочих місць і погіршення 
стану бізнес-середовища. Причиною – 
тому що, залишаючи село чи місто, 
люди зменшують фінансовий ресурс 
громади, обмежують трудовий та інте-
лектуальний потенціал територіальної 
одиниці та ін. [8].

Зокрема, в регіоні є гостра необхід-
ність в  управлінцях нового зразка, 
які розумітимуть, як конкуренція 
може існувати паралельно з тісною 
співпрацею тих, хто конкурує між 
собою, і це забезпечуватиме успіх їм 
обом.

Необхідною умовою для початку 
розвитку транскордонних кластерів,  
перш за все, є розроблення програми 
розвитку кластерів на національному 
та регіональному рівнях (врахувавши 
специфіку, до прикладу, Закарпат-
тя, визначити пріоритетні сфери); 
внесення необхідних змін у існуючу 
законодавчу базу, спрямовану на ство-
рення та розвиток транскордонних 
кластерів; забезпечення навчання 
фахівців,із залученням до навчання 
іноземних спеціалістів з досвідом у 
питаннях транскордонної кластери-
зації; утворення інформативних та 
консультативних центрів з питань 
створення, функціонування та ефек-
тивного розвитку кластерів.

Кластерна ж концепція розвитку 
регіональної економіки є основним 
стимулом для притягнення інновацій 
та основним механізмом розвитку 
інноваційної економіки. Створення 
транскордонних кластерів дає змогу 

розширити товарообіг, збільшити 
зайнятість населення на прикордон-
них територіях, розробити та втілити 
спільні інвестиційні проекти,дозво-
лить підприємствам значно збільшити 
прибуток, що в свою чергу також по-
зитивно відобразиться на надходжен-
нях до бюджетів усіх рівнів.

 Кожна країна і кожен регіон, зо-
крема, виробляє свою, вигідну для 
себе стратегію формування кластер-
них об’єднань. Як показує практика, 
Закарпаття сьогодні знаходиться 
в активній стадії вивчення даних 
процесів. Передумови створення та 
нарощування кластерної активності 
в регіоні існують. Але при цьому слід 
приділити більшу увагу розвитку ко-
операції бізнесу і академічного сере-
довища для реального стимулювання 
розвитку економіки знань, високо-
технологічних галузей економіки. 
Кластерний інструмент покликаний 
стати ключовою точкою зростання для 
регіональної економіки та закласти 
сучасну основу інноваційно-інвести-
ційного розвитку області.

Однак, багато теоретичних і ме-
тодичних питань сталого розвитку 
регіонів на основі діяльності кластерів 
залишаються не вивченими і носять 
дискусійний характер. Зокрема, до-
слідження практичних інструментів 
створення транскордонних кластерів 
у прикордонних регіонах з ЄС, вико-
ристання зарубіжного досвіду, який 
дає змогу долучитись до спільного ви-
рішення соціально-економічних про-
блем територій, об’єднання бізнесу, 
науки, освіти та влади для створення 
нової ефективної економіки Закар-
паття, а також надання поштовху до 
створення на Закарпатті кластерної 
економіки, що відповідатиме тим 
стандартам, за якими розвивається 
сьогодні світ.

За участі Закарпатської області 
створений та успішно функціонує, до 
прикладу, транскордонний кластер 
підрядчиків «Карпати» (договір про 
співпрацю був підписаний у м. Ша-
торалйауйхей 19 листопада 2004 року 
партнерами з Угорщини, Словаччини 
та України), який розташований та 
діє в Ужгородському та Берегівському 
районах Закарпатської області та на 
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сусідніх прикордонних територія Сло-
ваччини та Угорщини, координатором  
даного кластеру є Закарпатський 
центр розвитку підприємництва у 
місті Ужгород.

У роботі кластера «Карпати» при-
ймають участь не комерційні організа-
ції, які займаються розвитком підпри-
ємництва, залученням інвестицій і є 
відкритими для всіх конкурентоспро-
можних підприємств регіону Трикор-
доння (україно-угорсько-словацького 
кордонів).

Заплановане фінансування з дже-
рел ЄС (грантів), відповідних націо-
нальних, регіональних та місцевих 
бюджетів. Метою кластеру підрядни-
ків «Карпати» є сприяння: появі в ре-
гіоні фірм, які вже є або можуть стати 
підрядниками для великих міжнарод-
них підприємств; підключенню регі-
ону Трикордоння та Земплинського 
єврорегіону Словаччини та Угорщини 
до економічного життя своїх метро-
полій; створенню мережі співпрацю-
ючих підприємств та зпідвищенню 
ефективності їх співпраці; розбудові 
зв’язків із новими підрядчиками та 
залученню їх до кластеру; залученню 
іноземних інвестицій у Земплинський 
єврорегіон та Трикордоння.

Станом на сьогоднішній день весь 
розвинений світ активно застосовує 
кластерну модель розвитку еконо-
міки. Провідні високотехнологічні 
розвинуті країни апробували та 
демонструють ефективність такого 
шляху розвитку. Україна на сьо-
годні аутсайдер подібних сучасних 
і результативних світових процесів 
інтеграції та кооперації.  Натомість, 
саме в Закарпатті наявні всі пере-
думови для розвитку транскордон-
них кластерів. Разом із тим, саме 
кластерна стратегія є найнижчою 
за затратністю стратегією регіональ-
ного розвитку, оскільки основна 
увага приділяється поєднанню усіх 
існуючих факторів та переваг, а не 
створенню нових. Отже, поєднання 
цих умов дає змогу економіці За-
карпаття зайняти лідируючі позиції 
за темпами трансформацій, стати 
провідником України для реальної 
інтеграції в світогосподарські проце-
си та міжнародну кооперацію.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Провідною перевагою кластериза-

ції є інноваційна активність. Саме 
інновації та їх динамічний взаємооб-
мін всередині кластера впливають на 
економічну ініціативність в регіоні 
та його активне зростання. Інновації 
– ключовий компонент кластеру. І 
такі унікальні конкурентні переваги 
розвиваються не на державному рів-
ні, а на рівні локального бізнесу, що 
працює в конкретному регіоні. Тому, 
основними складовими ефективної 
моделі кластеризації є: кластерна 
ініціатива на рівні локального біз-
несу, активна участь центру науки 
(університету або іншої наукової та 
кадрової бази в регіоні), а також ре-
альна підтримка з боку регіональної 
влади.

Формування кластерних об’єднань 
є потужним механізмом формування 
«точок росту» та «ареалів економіч-
ного розвитку» на місцевому, регіо-
нальному та загальнонаціональному 
рівні. Саме тому практику класте-
ризації, напрацьовані рекомендації 
державної політики щодо підтримки 
кластерів у розвинених країнах світу 
слід взяти до уваги в Україні у проце-
сі підтримки розвитку кластеризації 
української економіки як невід’ємної 
складової економічного зростання 
національного виробництва у ХХІ 
ст. Досвід країн – лідерів світового 
розвитку демонструє, що застосу-
вання кластерної моделі дозволяє 
в найкоротший термін підвищити 
конкурентоспроможність компаній, 
регіону та економіки країни в цілому. 
У ХХІ ст. кластерна модель економіки 
впроваджується майже в усіх країнах 
світу, які прагнуть зростання конку-
рентоспроможності та нарощування 
експортного потенціалу.
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