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КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ  КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ 

В статті аналізуються кластерний підхід, вплив кластерного підходу на підвищення ефективності розвитку 

підприємств машинобудування.  Визначення механізму об’єднання машинобудівних підприємств у кластери 

та розвитку кластерів підприємств. 
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Вступ. Перехід на ринкові засади в господарюванні поставив перед Україною 

гостру проблему активізації інноваційної діяльності, викликану як специфічним 

станом економіки, так і поруч ресурсних обмежень, які випливають з вимог до 

перспективної динаміки економічного розвитку. Здійснення успішного 

підприємництва чи окремих бізнес-процесів на сьогоднішньому етапі 

функціонування вітчизняних підприємств неможливе без розробки і впровадження 

інновацій в процеси виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження 

проблем організації та діяльності підприємств у межах кластерних структур; 

вивчення впливу кластерного підходу на підвищення ефективності розвитку 

вітчизняних підприємств та інституцій зробили такі вчені, як П. Бубенко, Н. 

Герасимчук, О. Горняк, Г. Григор’єв, О. Гуменюк, П. Заремба, М. Мельникова, Л. 

Петкова, В. Письмак, В. Ратушняк, Г. Семенов, О. Фіщук, І. Швець та інші.  

Мета досліджень. В Україні кластерний підхід ще недостатньо досліджений. 

Отже, актуальність розробки концепцій щодо використання кластерного підходу в 

найбільш перспективних галузях з метою прискорення темпів розвитку вітчизняних 

підприємств, а також визначення механізму об’єднання машинобудівних 

підприємств у кластери та розвитку кластерів підприємств. 

Матеріали досліджень. На сучасному етапі розвитку машинобудування 

основним питанням, яке необхідно вирішити найближчим часом - визначити 

пріоритети й розробити механізм реалізації антикризової галузевої промислової 
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політики виходячи з поточної економічної ситуації в України, спрямованої на 

модернізацію й підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.  

Ринкові відносини розвиваються вже досить довго. Накопичено певний досвід 

реструктуризації й диференціації великих машинобудівних підприємств в 
 

 
© С.А. Мехович, І.В. Пахомова, 2014 

українських умовах, аналіз якого дозволяє визначити підходи до вибору шляхів 

розвитку машинобудування. 

Реалізація всієї сукупності цих проблем вимагає активного використання як 

методів, що вже склалися, так і зосередження уваги на тих методах і засобах, які ще 

недосить використовуються, але мають велику потенційну перевагу.  

Серед сучасних підходів до визначення шляхів розвитку галузі виділяється 

кластерний підхід, запропонований Майклом Портером. Сутність підходу полягає в 

тому, що у своїй теорії національної, державної й місцевої конкурентоспроможності 

економіки Портер провідне місце відводить кластерам. Кластери – «це 

сконцентровані по географічній ознаці групи взаємозалежних компаній, 

спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, 

а також пов'язаних з їх діяльністю організацій у певних областях, що конкурують, 

але разом з тим і ведуть спільну роботу. Це група взаємозалежних компаній, що 

географічно пов'язані між собою, діють у певній сфері й характеризуються спільною 

діяльністю й взаємодоповнюють один одного». Термін «кластер» запозичений з 

англійської мови, буквально означає «рости разом». Інтерес до кластерів як 

ефективного інструменту підвищення конкурентоспроможності з'явився в останній 

чверті XX століття. 

Головним висновком, зробленим Портером, було наступне: чим більше 

розвинені кластери в окремій країні, тим вище у цій країні рівень життя населення і 

конкурентоспроможність компаній [2].  

Головною ознакою кластерних структур є об’єднання декількох окремих 

елементів у єдине ціле для реалізації поставлених цілей, досягнення спільної мети, 

вирішення спільних проблем. Кластерний підхід створює необхідні умови для 

розвитку підприємств. У розвинених країнах він є потужним фактором підвищення 

рівня конкурентоспроможності, забезпечення значних темпів економічного розвитку 

підприємств та інституцій і збільшення його інноваційної складової. Кластерний 

підхід дає змогу об’єднати підприємства, уряд і місцеві інституції для ведення 

конструктивного діалогу в напрямі підвищення результатів діяльності та пропонує 

дієві механізми співробітництва бізнесу та уряду.  

Підхід є досить новим, проте, вже встиг одержати як позитивні відзиви. 

Опоненти із числа представників промисловості, визнаючи широкі можливості 

застосування кластерного підходу, вважають, що для нашої країни він передчасний 
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доти, поки не встало на ноги виробництво конкурентоспроможної несировинної 

продукції. Інші, навпаки, вважають, що якщо дана філософія стосовно промисловості 

буде застосовуватися, то вона здатна принципово змінити зміст промислової 

політики. Світова практика свідчить, що в останні два десятиліття процес 

формування кластерів відбувався досить активно. В цілому, за оцінкою експертів, до 

теперішнього часу кластеризацией охоплено близько 50% економік провідних країн 

світу. 

Аналіз світових процесів кластеризації підприємств у цілому доводить високу 

ефективність діяльності кластерних об’єднань та їх визначальний вплив на 

прискорення економічного розвитку [5]. Отже, цілком доцільною для України є 

необхідність використання досвіду зарубіжних країн для активізації кластерного 

розвитку вітчизняних підприємств та інституцій. При цьому необхідно відзначити, 

що власний досвід кластеризації підприємств на  сьогодні в Україні вже є. Схему 

поширення кластеризації по регіонах України наведено на рис. [6].  
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Рис. - Поширення досвіду кластеризації по регіонах України 

 

Вибір нами саме цього підходу, як методологічної основи продиктований не 

копіюванням положень, запропонованих М. Портером, а можливістю адаптації 

теорії кластерів до вирішення проблем, що нагромадилися, у машинобудуванні, а 

також відповідністю цієї теорії основним положенням промислової політики. 

Уважне вивчення властивостей кластерів показує шляхи пошуку 

збалансованості виробничої потужності й виробничої програми, причому основний 

ефект росту продуктивності досягається не від діяльності окремих підприємств, а від 

взаємодії й обміну у середині кластера. 

Спеціалізація виробництва здійснюється одночасно з галузевим і 

територіальним принципами кооперування. Економічна ефективність спеціалізації й 

кооперування визначається успішністю проведення організаційно-планових заходів з 
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метою підвищення технічного рівня виробництва і якості продукції. Організаційні 

заходи, проведені в рамках кластера, не обмежуються тільки машинобудівними 

підприємствами, але включають підприємства суміжники з інших галузей, наукові 

організації, споживачів продукції й т.д. Заходи проводяться при участі державних 

органів влади й повинні бути спрямовані не тільки на вдосконалювання роботи 

підприємств, а в основному на розвиток «... взаємин: між постачальниками й 

споживачами факторів виробництва, між кінцевими споживачами й виробниками 

товарів, між самими виробниками й урядовими інститутами тощо» [3]. 

Формування кластерів на певній географічній території обумовлено наявністю 

переваг у підвищенні продуктивності за рахунок зниження витрат, пов'язаних з 

поділом і комбінуванням ринкових взаємин, поліпшення обміну інформацією, а 

також тим, що місцеві організації з більшою готовністю реагують на спеціалізовані 

потреби кластера. Недолік полягає в найбільш гостро відчутному конкурентному 

тиску з боку аналогічних фірм при організації кооперативних форм взаємодії [1]. 

Наявність загального географічного простору, де люди живуть і працюють, 

сприяє виникненню довіри, відкритої комунікації. У межах регіону близьке 

розташування підприємств і організацій забезпечує офіційні й неофіційні контакти 

усередині структури кластера, утворюючи мережу певних форм спільності, і 

підвищує частоту й чинність взаємодії. 

Важливою умовою є розвиток й удосконалення всіх кластерів, незважаючи на 

те, що не всі з них досягнуть успіху. Ринок покаже життєздатність тих або інших 

кластерів, але ніяк не органи влади. Однак держава має створити усі передумови для 

розвитку кластерів, як складової частини антикризової промислової політики [4]. 

Таким чином, на сучасному етапі для вибору пріоритетів державної 

антикризової промислової політики необхідно залучити економічні критерії, 

причому чітко адаптовані до специфіки становлення в Україні та її регіонах ринкової 

економіки.  
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ПІДПРИЄМСТВАХ 

Пропонується розглянути проблеми формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів на 

фармацевтичних підприємствах. Розглянуто сучасний стан вітчизняної переробної промисловості. Визначені 

основні причини аналізує мого явища. Проведено аналіз фінансування та інноваційної активності переробної 

промисловості.  

Ключові слова:  портфель проектів, фармацевтична промисловість, фінансування, інноваційна 
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Вступ. На сьогоднішній день більшість українських фармацевтичних 

підприємств почали впроваджувати у виробництво генерики і лише нещодавно 

перейшли до розробки власних оригінальних лікарських засобів [99]. Для 

розширення випуску власних оригінальних лікарських засобів необхідні значні 

фінансові ресурси, але підприємства не завжди  

Аналіз основних досягнень і літератури. Дослідження окремих теоретичних і 

практичних аспектів формування портфелів інноваційно-інвестиційних проектів 

знаходяться у полі зору науковців Г. Арчібальда [1], І. А. Бланка [2], С.Д. Бушуєва 

[3], В.А. Первушина [4], які переважно розглядаються принципи формування 

портфелів фінансових інструментів, однак інноваційний розвиток потребує 

приділенню уваги формування та оцінюванню розробки (методів) для портфеля 

реальних інноваційно-інвестиційних проектів у переробної промисловості. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження стану фармацевтичної галузі 

та визначення причин недостатньої інноваційної активності фармацевтичних 

підприємств. 

Матеріали дослідження.  За часів СРСР в Україні було сформовано сильну 

фармацевтичну галузь. На території нашої держави зосереджувалася переважна 

більшість відповідних потужних заводів та дослідницьких центрів. За словами 


