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конкурентів, так як ведеться урахування взаємодії усіх складових
частин у спеціальній системі спостереження за перевагами конку-
рентів. Дослідження рівня конкурентоспроможності потенціалу доз-
воляє підприємствам по випуску товарного бетону і розчину реаль-
но оцінити свої позиції на ринку і можливості стосовно просуванню
готової продукції, ринкової частки і ефективності збуту.
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Аnnotation: Тhe determination of the cluster and its characteristics are given;
on the basis of scientific studies, the main stages of cluster building are
identified; the scheme of cluster development strategy is presented.
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Постановка проблеми. Перехід до інноваційного розвитку
підприємств характеризується пошуком нових організаційних
форм підвищення їхньої конкурентоспроможності. В якості такої
форми у фаховій зарубіжній та вітчизняній літературі розгляда-
ються інноваційно-технологічні кластери. Однак методологія фор-
мування цих утворень в умовах економіки України залишається
недостатньо розкритою. Зокрема системно-структурний підхід до
формування кластерів у відповідності з видом виробництва зна-
ходиться на стадії вивчення.

Актуальність дослідження. Процеси кластерізації взаємодію-
чих підприємств в Україні відбуваються ще не досить активно. Бага-
то аспектів, що пов’язані з особливостями створення та формуванням
логіко-структурних моделей інноваційно-технологічних кластерів
поки що не мають достатнього теоретичного обґрунтування і вима-
гають широкого кола спеціальних наукових досліджень.

Мета даного дослідження є виділення етапів створення інновацій-
но-технологічних кластерів на базі провідних машинобудівних під-
приємств завдяки використанню системно-структурного підходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття кластеру як
особливого явища в економіці почали формуватися досить давно в
наукових дослідженнях зарубіжних учених [2—4]. Засновником су-
часної концепції кластерів та їх впливу на формування конкурентних
переваг вважається американський економіст М. Портер [1].

Дослідження щодо етапів створення та функціонування клас-
терів в умовах ринкової економіки відображені в численній кіль-
кості робіт вітчизняних учених: З. Варналія, М. Войнаренка,
В. Гейця, С. Єлєцкіх, С. Соколенка, Д. Стеченка та ін.

Виклад основного матеріалу. Вивчення літературних джерел
дає можливість розглядати кластери як [7]:

— географічну концентрацію подібних, суміжних або додат-
кових підприємств з активними бізнес-транзакційними каналами,
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що поділяють спеціалізовану інфраструктуру і мають спільні
можливості або загрози;

— галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підпри-
ємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освіт-
німи) установами, громадськими організаціями та органами міс-
цевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності влас-
ної продукції і сприяння економічному розвитку регіону;

— групу взаємозалежних підприємств та організацій, які взаємо-
доповнюють і посилюють конкурентні переваги один другого.

Найбільш характерними ознаками організаційних форм клас-
терів є [1, 5, 6]: географічна концентрація; множинність еконо-
мічних агентів; функціональна взаємопов’язаність і взаємодія
учасників; спеціалізація фірм-суб’єктів кластера; присутність
конкуренції всередині кластера; інноваційна направленість та на-
явність висококваліфікованого персоналу.

Провідну роль кластери відіграють у машинобудуванні. Ця
галузь визначає науково-технічний рівень та конкурентоспромо-
жності національної економіки і забезпечує імпульс розвитку су-
міжних галузей. Машинобудівний кластер — неформальне інтег-
ративне об’єднання взаємодіючих підприємств машинобудівної
галузі та взаємодоповнюючих суміжних організацій, яке забезпе-
чує підвищення конкурентних переваг:

— зниження витрат через відсутність посередницьких органі-
зацій між учасниками;

— поглиблення спеціалізації, а отже, підвищення якості про-
дукції та збільшення обсягів її виробництва;

— можливість більш ефективного та раціонального викорис-
тання капіталу;

— економія коштів завдяки повторюваності контактів між
учасниками;

— доступ до спеціалізованої інфраструктури, юридичних, кон-
сультаційних послуг, фахівців та експертів місцевих інститутів;

— підвищення гнучкості та використання інноваційного потен-
ціалу, переваги в доступі до нових технологій;

— виникнення ефекту синергії.
Перші кластерні утворення в Україні появилися в Хмельниць-

кій області. Досвід розвитку цих кластерів спочатку на Поділлі,
потім у Прикарпатті, Поліссі, Севастополі, Полтаві та в інших ре-
гіонах підтвердив перспективність і ефективність інтеграційних
зусиль, спрямованих на просування в господарську практику кон-
цепції формування нової виробничої системи — кластерів [8,
с. 215]. Аналіз наявних характерних особливостей кластерних
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утворень [9, с. 56] дозволяє виявити специфічні вимоги, які
пред’являються до механізму їх стимулювання та впровадження
на підприємствах машинобудування. Залежно від виду інтеграцій-
них процесів формуються відповідні організаційні форми та еко-
номічні механізми управління. Створення інноваційно-технологіч-
них кластерів, на наш погляд, — один з пріоритетних напрямків
розвитку машинобудівної промисловості та економіки України в
цілому. Інноваційно-технологічні кластери — організаційна форма
науково-виробничих систем, створюваних на умовах партнерства і
спільного використання наукового, освітнього, виробничого, ре-
сурсного, інфраструктурного потенціалу, залучення адміністратив-
них та фінансових ресурсів з метою освоєння нових технологій
підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції.

Використовуючи системно-структурний підхід до формування
кластерів, можна виділити наступні етапи їх створення на базі
провідних машинобудівних підприємств (рис. 1).

Початковим етапом формування машинобудівного кластера є
прояв ініціативи і створення потенційного ядра кластера. Ним, як
правило, виступає велика фірма або співтовариство схожих фірм,
які за допомогою вертикальних (ланцюги покупок і продажів), а
також горизонтальних зв’язків (додаткові вироби і послуги, ви-
користання подібних спеціалізованих процесів, технологій або
інститутів) взаємодіють з іншими організаціями, що беруть
участь у кластерізації. Ціль створення та розвитку машинобудів-
них інноваційно-технологічних кластерних структур включає:

— збільшення випуску конкурентоспроможної продукції;
— зміцнення позицій виробників взаємодіючих підприємств

на ринку.
Для досягнення зазначених цілей необхідно забезпечити ви-

рішення наступних завдань:
— забезпечити організацію ефективної взаємодії підприємств

і  організацій, що входять до кластерної структури;
— розробити науково-методичні рекомендації, що встанов-

люють структуру взаємодії ділових партнерів у рамках кластерів
на основі відповідної правової бази;

— сприяти вдосконаленню зв’язків структури виробництва
учасників кластерів з метою зниження виробничих витрат, під-
вищення якості продукції та послуг;

— активізувати інноваційну діяльність підприємств, що ста-
новлять кластерну структуру;

— стимулювати інвестиційну діяльність кластерних структур
щодо розробки і впровадження у виробництво принципово нових
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видів продукції та послуг, сприяти освоєнню нових технологій і
винаходів;

— створювати умови для залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій з метою реалізації пріоритетних напрямків діяльності
зі створення і розвитку кластерних структур.

Характеристика виробничо-економічного
потенціалу та потенціалу трудових ресурсів

(факторів, які впливають на створення
кластеру)

Оцінка досягнутого рівня
економічного розвитку,
конкурентних переваг

машинобудівних підприємств

Визначення структури  кластера

Розгляд альтернатив
Аналіз потенційних

можливостей кластера

Формування структури
кластера

Виявлення потенційних учасників

Відбір учасників кластера

Укладення договорів з інвесторами,
споживачами, постачальниками

матеріальних, інформаційних та кадрових
ресурсів

Визначення стратегічних принципів функціонування кластера

Розробка системи контролю і реалізація механізму його функціонування

Формування ядра кластера

Формування
критеріїв відбору учасників

Поява ініціативи про формування
машинобудівного кластера

Підприємства — лідери,
створення Координаційної ради

Виявлення взаємозв’язків
взаємодіючих машинобудівних

підприємств

Аналіз виробничих зв’язків

Аналіз комерційних зв’язків

Аналіз техніко-економічних зв’язків

Аналіз організаційно-економічних зв’язків

Етапи Процедури

Рис. 1. Логіко-структурна схема формування
машинобудівного інноваційно-технологічного кластера
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Далі виявляються фактори, які позитивно впливають на ство-
рення власне машинобудівного кластера (наявність крупних ма-
шинобудівних підприємств, спеціалізованих навчальних та нау-
ково-дослідницьких закладів, потенційних споживачів тощо). На
цьому етапі визначається структура кластера.

Процедури наступного етапу присвячені аналізу потенційних
можливостей кластера. Розглядаються альтернативи використан-
ня ресурсів та способи досягнення намічених початкових зав-
дань. Після чого визначаються форми взаємодії між учасниками
кластера на базі наявної інноваційної складової. Основними ви-
дами зв’язків характерних для машинобудівного інноваційно-
технологічного кластера є: виробничі, техніко-економічні, орга-
нізаційно-економічні та комерційні.

Кластери являються наслідком комбінації діяльності взаємодію-
чих підприємств і організацій різних галузей, що випускають гото-
вий продукт: механізми, матеріали, виробляють інформаційні ре-
сурси і т.д. Так, новим етапом стане формалізація його учасників:
інвесторів; постачальників матеріальної продукції; інформаційних
та людських ресурсів; споживачів кінцевої продукції. А визначення
стратегії забезпечить успішність функціонування і розвитку класте-
ра зазначеного виду. Концептуальна схема розробки та реалізації
кластерної стратегії представлена на рис. 2. Згідно цієї схеми базою
формування стратегії кластера є аналіз: виробничо-комерційного
ланцюга; відповідності стану зовнішнього середовища; організацій-
но-економічних зв’язків; загальної корпоративної стратегії.

Якщо отримані результати реалізації обраної кластерної стра-
тегії, сприяли появі синергетичних ефектів та якісному розвитку
інтеграційних процесів, то можна вважати, що вона була реалізо-
вана успішно. В іншому випадку, необхідно поглибити аналіз
відповідності зовнішнього середовища, організаційно-економіч-
них зв’язків та загальної корпоративної стратегії з метою вивчен-
ня причин відхилень та скоригувати визначені цілі.

Висновки. Формування інноваційно-технологічних кластерів у
машинобудівному комплексі передбачає: стимулювання інвестицій-
ного клімату взаємодіючих підприємств; активізування інноваційно-
го рівня діяльності; створення системи підготовки висококваліфіко-
ваних спеціалізованих кадрів; збільшення випуску конкурентоспро-
можної продукції; забезпечення ефективного обміну інформацією.

Запропоновані етапи логіко-структурної схеми формування ін-
новаційно-технологічного кластера на базі взаємодіючих машино-
будівних підприємств дозволяють структурувати процес кластери-
зації та окреслити логічну послідовність необхідних процедур.
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Визначення ідеї створення
кластера

Визначення поточної
системи  цілей
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Розробка програми
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Реалізація стратегічної програми

Перевірка відповідності стратегії обраним  пріоритетам

Рис. 2. Концептуальна схема розробки та реалізації кластерної стратегії
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ»

Анотація. У статті розглянуто еволюцію теоретичних підходів до ви-
значення категорії «людські ресурси», приведено окремі визначення кад-
рових термінів різних авторів. Представлено таблицю, у якій висвітле-
но певну послідовність появи термінів відповідно до етапів суспільного
розвитку.

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция теоретических подходов
к определению категории «человеческие ресурсы», приведены отдель-
ные определения кадровых терминов различных авторов. Представле-
на таблица, в которой освещена определенная последовательность
появления терминов в соответствии с этапами общественного раз-
вития.
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