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Вступ

По си лен ня гло баль них інте г -
раційних про цесів, роз ви ток ме реж -
них струк тур те ри торіаль но го
(регіональ но го, міжрегіональ но го,
транс кор дон но го) співробітниц тва,
що ґрун тується на но вих знан нях і
соціаль них тех но логіях, на бу ває все
більшої ак ту аль ності в еко номічній і
політичній сфе рах як на національ -
но му, так і ло каль но му рівнях уп -
равління.

Наші ос танні досліджен ня ролі
інно вацій та інно ваційно го по -
тенціалу у про цесі роз вит ку регіонів
знань свідчать про те, що се ред но -
вих форм внутрішньо регіональ ної і
міжрегіональ ної взаємодії ви -
разніше з'яв ля ють ся струк ту ри, які
на бу ва ють оз нак те ри торіаль них ме -
реж них ор ганізацій	кла с терів [1, с.
112	130; 2, c. 83	89].

Гло бальні тен денції змін у струк -
турі ва ло вих національ них і
регіональ них про дуктів у на прямі
збільшен ня част ки га лу зей та сек -
торів, діяльність яких ос но вується
на знан нях, виз на чає не обхідність
ак тивізації про цесів фор му ван ня і
роз вит ку но вих те ри торіаль них
інно ваційних об'єднань та їх інте г -
рації до міжна род но го еко номічно го
про сто ру. Це в свою чер гу ви ма гає
по шу ку і за сто су ван ня но вих інстру -
ментів кон ку рент ної при ваб ли вості
регіонів, яка відте пер виз на чається
не миттєви ми еко номічни ми ви го -
да ми від ви ко ри с тан ня місце вих
при род них і ма теріаль них ре сурсів,
а стра тегічни ми інте ре са ми на ла го -
джен ня дов го т ри ва лих зв'язків між
ок ре ми ми те ри торіями і регіона ми,
інно ваційний по тенціал яких мо же
бу ти ви ко ри с та ний як у про цесі

ство рен ня но вих про дуктів, тех но -
логій, так і для ви ко нан ня міжна -
род них на уко во	дослідних про ектів,
фор му ван ня інно ваційних ме реж -
них струк тур	кон сорціумів, тех но -
парків, на уко вих парків, на уко -
во	дослідницьких аль янсів і кла с -
терів.

За ос таннє де ся тиліття інтен сив -
но го роз вит ку інфор маційно	ко -
мунікаційних тех но логій ці зв'яз ки
діста ли но вих оз нак, та ких як підви -
щен ня якості, інтен сив ності,
відкри тості, терміно вості кон тактів,
кра щої і швид шої обізна ності учас -
ників ме режі. Зав дя ки цьо му спо с -
терігається підви щен ня інно -
ваційної підприємницької ак тив -
ності, ор ганізо ва ності і мож ливість
нав чан ня про тя гом жит тя 	 одер -
жан ня до дат ко вих кваліфікацій, но -
вих про фесій як з бо ку меш канців,
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так і з бо ку ти м ча со вих го с тей і
постійних, але відділе них відвіду -
вачів місце вих ринків про дуктів і
по слуг, які на да ють ся в да но му
регіоні.

Роз ши рен ня кор донів Євро -
пейсько го Со юзу на регіональ но му
рівні вик ли ка ло нерівномірне зро с -
тан ня по пи ту на нові знан ня, ком -
пе тенції, які не обхідні для по даль -
шої згур то ва ності країн 	 членів ЄС,
по до лан ня те ри торіаль них ди с про -
порцій і за без пе чен ня їх інно -
ваційно го роз вит ку [3]. Відповідно
підви щується мобільність тру до вих,
фінан со вих та інфор маційних ре -
сурсів, що в свою чер гу ве де до по -
бу до ви но вих архітек тур них
конфігу рацій інно ваційної взаємодії
учас ників інте лек ту аль но	інно -
ваційних про сто ро вих си с тем [4, с.
449	456].

В Європі спо с терігається підви -
щен ня ролі регіонів у про цесі фор -
му ван ня інте г раційних струк тур, що
ут во рю ють спільний Євро пейський
дослідницький простір 	 ERA (Euro-
pean Research Aria). Нові ініціати ви
роз вит ку ERA, бу ли підтри мані
Євро комісією на засідан нях у Люб -
ляні і Брдо (Сло венія) у квітні 2008 р
діста ли на зву "Люб лянсько го про це -
су". Во ни сто су ють ся роз вит ку п'яти
клю чо вих на прямів: кар'єри і
мобільності дослідників, на уко во	
дослідної інфра с т рук ту ри, обміну
знан ня ми, спільних міждер жав них
дослідницьких про грам для країн 	
членів ЄС і міжна род но го на уко во	
технічно го співробітниц тва [5].
Про гра ми "Люб лянсько го про це су"
спря мо вані на ство рен ня міцно го
парт нер ства між дер жа ва ми 	 чле на -
ми ЄС та інши ми заінте ре со ва ни ми
парт не ра ми, вклю ча ю чи ділові ко ла,
універ си те ти і дослідницькі ор -
ганізації сусідніх країн з єди ною і за -
галь ною ме тою 	 спільно підтри му -
ва ти ви со кий кон ку рент ний по -
тенціал і на да ти по штовх інно -
ваційно го роз вит ку для но вих країн
	 членів ЄС, особ ли во для еко -
номічно відста лих регіонів.

У нашій дер жаві та кож ут вер ди -
лось ро зуміння зна чен ня регіонів та
їх взаємодії для ство рен ня надійних
умов інно ваційно го роз вит ку країни
в ціло му. На політич но му рівні за -

дек ла ро ва на не обхідність вста нов -
лен ня міжрегіональ них зв'язків між
ок ре ми ми те ри торіями Ук раїни та
суміжни ми дер жа ва ми, ко ли ак цент
в інте г раційних про це сах по сту по во
пе ре но сить ся з національ но го на
регіональ ний рівень уп равління.

Особ ли ву ува гу слід звер ну ти на
інтен сифікацію транс кор дон но го
співробітниц тва (ТКС) як еко -
номічно го яви ща, яке роз ви вається
за уча с тю на уко вих і освітніх ус та -
нов, ту ри с тич них агентств, за кладів
охо ро ни здо ров'я, спор ту і відпо -
чин ку, дрібних підприємців, ок ре -
мих куль тур них осе редків те ри -
торіаль них гро мад сусідніх країн.
При чо му тем пи роз вит ку інте г -
раційних про цесів на те ри торіях
різних при кор дон них і при лег лих
об ла с тей Ук раїни ду же відрізня ють -
ся і за ле жать від рівня підтрим ки з
бо ку ор ганів місце во го са мо в ря ду -
ван ня і діяль ності або бездіяль ності
ви ко нав чих струк тур уп равління,
зацікав ле ності місце во го бізне су і
гро мадськості, а та кож міжна род них
інсти тутів транс кор дон но го співро-
бітниц тва, до яких слід відне с ти
євро регіони [6, с. 129	141].

На на шу дум ку, нерівномірний
еко номічний роз ви ток регіонів по -
яс нюється та кож відсутністю дієвих
мар ке тин го вих інстру ментів до б ро -
сусідства і відповідних стра тегій
роз вит ку те ри торіаль ної взаємодії
че рез ство рен ня транс кор дон них
кла с терів. Інсти туційне за без пе чен -
ня про цесів фор му ван ня транс кор -
дон них кла с тер них ініціатив, їх
підтрим ка і роз ви ток ба зу ють ся на
си с темі нор ма тив но	пра во вих актів,
відповідних до ку ментів Кабіне ту
Міністрів, міждер жав них угод [7].

Про те бра кує до б рої прак ти ки ре -
алізації на крес ле них планів і про -
грам, то му на далі ак ту аль ни ми за ли -
ша ють ся пи тан ня за сто су ван ня мар -
ке тин го вої кон цепції в ор ганізації
співпраці в транс кор дон но му на уко -
во	освітньо му про сторі, впро ва -
джен ня ме ханізмів ко мерціалізації
та за без пе чен ня кон ку рен то с про -
мож ності но вих ідей, тех но логічних
рішень і про ектів, що до зво ли ло би
виріши ти низ ку проб лем інно -
ваційно го роз вит ку при кор дон них і
при лег лих регіонів Ук раїни.

Ме тою да ної статті є ви яв лен ня
мож ли во с тей за сто су ван ня кон -
цепцій мар ке тин гу те ри торіаль ної
взаємодії при фор му ванні транс кор -
дон но го кла с те ра у сфері соціаль -
но	ме дич них по слуг.

Проб ле ми ор ганізації рин -
ку по слуг охо ро ни здо -
ров'я у транс кор дон но му
про сторі

Транс кор дон на співпра ця на
зовнішніх кор до нах ЄС є клю чо вим
пріори те том як для євро пейської
політи ки сусідства, так і для стра -
тегічно го парт нер ства ЄС з Росією.
Прий нят тя Інстру мен та євро -
пейсько го сусідства і парт нер ства
(ІЄСП), який пе ред ба чає на дан ня
технічної до по мо ги Євро пейським
Співто ва ри с т вом з ме тою роз вит ку
зо ни процвітан ня і до б ро сусідства та
ефек тивнішо го ви ко ри с тан ня
транс кор дон но го співробітниц тва у
кількісно му й якісно му вимірах. На
цій ос нові за галь не фінан су ван ня,
до ступ не для про грам ТКС на ос -
нові ІЄСП на 2007	2010 рр., ста но -
ви ло 583,28 млн євро, з яких 274,92
млн євро 	 з фондів ІЄСП, а 308,36
млн 	 з ЄФРР. На період 2011	2013
рр. пе ред ба че но ще 535,15 млн євро
[8].

До пріори тет них на прямів транс -
кор дон но го співробітниц тва відне -
се но сфе ри освіти й охо ро ни здо -
ров'я, то му що від рівня освіче ності і
здо ров'я на се лен ня будь	якої країни
за ле жить якість ро бо чої си ли, її про -
дук тивність, ад же тур бо та про жит тя
і здо ров'я є ба зо ви ми для будь	якої
країни. Крім то го, євро пейський ри -
нок ме дич них по слуг ра зом із су -
путніми рин ка ми ме доб лад нан ня і
фарм пре па ратів 	 один з наймі-
сткіших у світо во му мас штабі.

Проб ле ми фінан су ван ня охо ро ни
здо ров'я зав жди вик ли ка ли жваві
ди с кусії в країнах з різним рівнем
роз вит ку еко номіки. У вітчиз няній і
за рубіжній літе ра турі є чи ма ло
досліджень, при свя че них пи тан ням
ви бо ру си с те ми ор ганізації охо ро ни
здо ров'я та ме дич но го об слу го ву -
ван ня. За да ни ми ек с пертів ВООЗ,
за ха рак те ром фінан су ван ня виділя -
ють чо ти ри мо делі [9, 10]:
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u си с те ма суспільно	дер жав ної
до по мо ги (си с те ма Бе веріджа);

u си с те ма ме дич но го соціаль но -
го стра ху ван ня (си с те ма
Бісмар ка);

u рин ко ва (при ват на) си с те ма;
u дер жав на си с те ма по вно го ме -

дич но го за без пе чен ня (си с те -
ма Се маш ка, ра дянська).

Пе ре ра хо вані ви ще кла сичні мо -
делі ор ганізації си с тем охо ро ни здо -
ров'я, які ви ко ри с то ву ють ся у різних
країнах, відо бра жа ють різні підхо ди
до ви т рат і дже рел фінан су ван ня ме -
ди ци ни (рис. 1, 2).

Як по ка зу ють досліджен ня, прак -
тич но у жодній з роз ви ну тих країн
світу та чи інша си с те ма охо ро ни
здо ров'я не пред став ле на в чи с то му
виг ляді. Оче вид но, що змішані си с -
те ми да ють най к ращі ре зуль та ти,

але для їх адап тації в умо вах фор му -
ван ня ук раїнсько го рин ку ме дич них
по слуг потрібно роз ро би ти й ап ро -
бу ва ти різні мар ке тин гові стра тегії.
У табл. 1 на ве де но ти пові підхо ди
по бу до ви і відмінності чо ти рь ох мо -
де лей ор ганізації си с те ми охо ро ни
здо ров'я [9, 10].

Од ним зі шляхів ви ко ри с тан ня
до дат ко вих дже рел фінан су ван ня є
за про ва джен ня обов'яз ко во го ме -
дич но го стра ху ван ня (ОМС), що за -
без пе чує відхід від за лиш ко во го
прин ци пу фінан су ван ня га лузі.
Цільо вий ха рак тер ОМС дасть мож -
ливість пла ну ван ня і фінан со во го
за без пе чен ня га ран то ва но го об ся гу
ме дич них по слуг. Але до сяг ти цьо го
мож на ли ше за умов роз роб ки мар -
ке тин го вої стра тегії за про ва джен ня
стра хо вої ме ди ци ни і про су ван ня до

спо жи вачів її по слуг. Вра хо ву ю чи
світо вий досвід і на явні фінан сові
мож ли вості бюд же ту Ук раїни, роз -
поділ дже рел фінан су ван ня га лузі
охо ро ни здо ров'я має бу ти та кий:
дер жав ний і місцеві бюд же ти 	 55%
фінан су ван ня; обов'яз ко ве ме дич не
стра ху ван ня 	 35%; до б ровільне ме -
дич не стра ху ван ня (ДМС), інші
дже ре ла фінан со вих над хо джень 	
10%.

Вихід із си ту ації, що скла ла ся у
сфері ме дич но го об слу го ву ван ня в
Ук раїні, мож на вба ча ти у за про ва -
дженні си с те ми ба га то ка наль но го
фінан су ван ня. Особ ли ва роль тут
відво дить ся ме дич но му стра ху ван -
ню і роз поділу об сягів стра хо во го
по крит тя між дер жав ни ми і при ват -
ни ми стра хо ви ми ус та но ва ми, які,
оп ла чу ю чи ре аль но на дані по слу ги і
кон т ро лю ю чи якість їх ви ко нан ня,
змо жуть за без пе чи ти не тільки по -
крит тя ви т рат на ці по слу ги, але й на
по вне чи част ко ве фінан су ван ня но -
вих ідей і тех но логій у га лузі
соціаль но	ме дич но го об слу го ву ван -
ня. Сю ди вар то до лу чи ти при ватні
інве с тиції, ко ш ти бла годійних
фондів та іно зем них парт нерів, що
дасть мож ливість, по	пер ше,
поліпши ти ма теріаль но	технічний
стан дер жав них ме дич них ус та нов,
по	дру ге, за без пе чить якість ме дич -
но го об слу го ву ван ня, і, по	третє, за -
без пе чить фінан су ван ня інно -
ваційних про ектів.

Мо дель транс кор дон но го
кла с те ра здо ро во го жит тя

Дер жав но	при ват не парт нер ство
у сфері соціаль но	ме дич но го об слу -
го ву ван ня мо же бу ти ре алізо ва но в
Ук раїні на ос нові за сто су ван ня кла -
с тер ної мо делі роз вит ку цієї сфе ри,
про що засвідчи ли учас ни ки Міжна -
род но го фо ру му "Регіони знань",
про ве де но го в Тер но полі у бе резні
2010 р. [11]. Як по ка за ли ре зуль та ти
ро бо ти фо ру му, в Ук раїні і, зо к ре ма
в Західних об ла с тях, існує до стат ньо
ви со кий інте лек ту аль ний, ліку валь -
но	оз до ров чий, інфор маційно	ко -
мунікаційний та ор ганізаційний по -
тенціали для ме реж ної взаємодії
що до ре алізації інно ваційних ідей і
роз ро бок.

рег іони знань

Рис. 1. Ви т ра ти на охо ро ну здо ров'я в струк турі ВВП ок ре мих країн,%

Рис. 2. Дже ре ла фінан су ван ня охо ро ни здо ров'я
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На ос нові про ве де них досліджень
про цесів ство рен ня ме дич них кла с -
терів (зо к ре ма, у Польщі 	 кла с те ра
"Ме ди ци на Польська", у Росії 	 ви -
ко нан ня національ но го про ек ту
"Здо ро вья", у Ка зах стані 	 ство рен ня
ме дич но го хол дин гу) на ми за про по -
но ва на мо дель фор му ван ня транс -
кор дон но го кла с те ра здо ро во го
жит тя, який зав дя ки унікаль но му
про сто ро во му роз та шу ван ню учас -
ників фор мує транс кор дон ний ри -
нок ме дич них і ту ри с тич них по слуг
на Тер нопільщині (рис. 3).

Під транс кор дон ним кла с те ром

здо ро во го жит тя бу де мо ро зуміти
ме реж не об'єднан ня ор ганізацій, які
зо се ре джені у при кор дон них і при лег -
лих те ри торіях сусідніх дер жав, які
ко о пе ру ють ся між со бою для ство -
рен ня інте г ро ва ної інфра с т рук ту ри
спільно го рин ку соціаль но�ме дич них
по слуг.

Ме та об'єднан ня клю чо вих
гравців рин ку в кла с тер 	 інно -
ваційний роз ви ток і гур ту ван ня
сусідніх те ри торій, гар монізація
якості соціаль но	ме дич но го об слу -
го ву ван ня відповідно до міжна род -
них та євро пейських стан дартів, по -

си лен ня кон ку рент них пе ре ваг
учас ників кла с те ра. За галь на інно -
ваційна інфра с т рук ту ра за без пе чен -
ня діяль ності кла с те ра вклю чає:
інфор маційно	аналітич ну інфра с т -
рук ту ру (бізнес	інку ба тор, регіона-
ль ний центр мар ке тин го вих
досліджень, центр транс фе ру тех но -
логій, інсти тут ек с пертів), фінан со -
ву інфра с т рук ту ру (бан ки, стра хові
ком панії, міжна родні та регіональні
фон ди), а та кож інсти туціональ ну
інфра с т рук ту ру (дер жавні ус та но ви,
коміте ти, інші ор ганізації і за кла ди,
які за без пе чу ють нор ма тив но	пра -

рег іони знань

Таб ли ця 1
Мо делі си с те ми охо ро ни здо ров'я
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во ве ре гу лю ван ня про цесів роз вит ку
транс кор дон но го рин ку соціаль -
но	ме дич них по слуг).

Пе ред ба чається, що до скла ду
кла с те ра здо ро во го жит тя бу дуть
вхо ди ти ме режі парт нерських нав -
чаль них і на уко во	дослідних за -
кладів відповідно го профілю, ліку -
валь них і оз до ров чих ус та нов, а та -
кож підприємств і ор ганізацій, які
спеціалізу ють ся у спорідне них га лу -
зях, а са ме: ви роб ниц тво і ре алізація
ме дич них при ладів, інстру ментів,
ма теріалів; фар ма це в тичні підприє-
мства і ме ре жа ап тек; го тельні за -
кла ди, цен т ри куль тур но го об слу го -
ву ван ня і здо ро во го хар чу ван ня, ту -
ри с тичні фірми, стра хові ком панії.

Невід'ємни ми скла до ви ми кла с -
тер ної мо делі інно ваційно го роз вит -
ку регіону по винні ста ти ор га ни
місце во го са мо в ря ду ван ня і ви ко -
навчі струк ту ри те ри торіаль но го уп -
равління, а та кож ор ганізації і цен т -
ри фінан со во го та інфор маційно го
інфра с т рук тур но го за без пе чен ня
про цесів ди фузії знань, інно вацій,
ма теріаль них, людських і фінан со -
вих по токів.

Кон цепція мар ке тин гу те -
ри торіаль ної взаємодії в
про цесі фор му ван ня кла с -
те ра

Проб ле ми, які ви ни ка ють у про -
цесі ство рен ня спільної інфра с т рук -
ту ри на транс кор дон но му рин ку
соціаль но	ме дич них по слуг, мо жуть
бу ти вирішені за до по мо гою за сто -
су ван ня кон цепції мар ке тин гу те ри -
торіаль ної взаємодії з місце ви ми та
іно зем ни ми парт не ра ми 	 на уков ця -
ми, адміністра то ра ми, інве с то ра ми,
мар ке тин гу транс фе ру знань, а та -
кож мар ке тин гу інфор мації, за хи с ту
інте лек ту аль ної влас ності.

Регіональ не уп равління про це са -
ми фор му ван ня інфра с т рук ту ри
роз вит ку транс кор дон но го кла с те ра
не по вин но зво ди тись ли ше до збо -
ру й об роб ки інфор мації що до
функціону ван ня ок ре мих її скла до -
вих і звіту ван ня про стан го тов ності
до ство рен ня кла с те ра пе ред ви щи -
ми інстанціями. Не обхідно та кож
зай ма тись пла ну ван ням стра тегії
фор му ван ня кла с те ра, ор ганізацією

взаємодії між по тенційни ми учас -
ни ка ми кла с те ра за до по мо гою та -
ких мар ке тин го вих інстру ментів.
1. Інстру мен ти взаємно го про су ван -

ня інно ваційних про ектів, про -
дуктів і тех но логій у сфері
соціаль но	ме дич них по слуг се ред
по тенційних учас ників кла с те ра 	
си с те ма тич не про ве ден ня міжна -
род них кон фе ренцій, фо румів,
засідань круг лих столів за уча с тю
пред став ників ор ганів вла ди
сусідніх дер жав, гро мадськості,
бізне су, підприємців, на уковців з
ме тою об го во рен ня місце во го і
за кор дон но го досвіду кла с те ри -
зації.

2. Інстру мен ти за лу чен ня інве с тицій
	 співпра ця з міжна род ни ми фон -
да ми і по соль ст ва ми, роз роб ка
ме ханізмів при ваб лен ня, за лу -
чен ня інве с торів та на ла го джен ня
без по се редніх кон тактів для ви -
ко нан ня транс кор дон них інно -
ваційних про ектів.

3. Інстру мен ти мар ке тин го вих про -
сто ро вих досліджень. Клю чо вий
фак тор успіху кла с те ра 	 це гли -
бо ке знан ня особ ли во с тей транс -
кор дон но го рин ку, ро зуміння по -
треб різних сег ментів спо жи вачів,
що ство рює підґрун тя для фор му -
ван ня кон ку рен то с про мож них
по слуг, за без пе чує ко ор ди націю
ос нов них ла нок функціональ но го
про це су ство рен ня но вої суспі-
льно	те ри торіаль ної си с те ми ме -
реж ної взаємодії.

4. Мар ке тин гові інстру мен ти роз -
вит ку рин ку пер со на лу, що до зво -
лить, по	пер ше, досліди ти по тре -
би кла с те ра у тру до вих ре сур сах
пев ної кваліфікації; по	дру ге,
про ве с ти мар ке тин гові за хо ди
для за лу чен ня ком пе тент них
кадрів; по	третє, ви ко ри с та ти
інстру мен ти мо ти вації й ут ри -
ман ня пер со на лу в кла с тері, зо к -
ре ма, соціальні, по дат кові і жит -
лові пільги; по	чет вер те, у ме жах
кла с те ра мож ли вий взаємний
обмін досвідом і взаємна підго -
тов ка кадрів.

5. Інстру мен ти ство рен ня і про су -
ван ня брендів учас ників кла с те -
ра. Брен динг 	 до сить склад ний,
але важ ли вий про цес фор му ван -
ня мар ке тин го вої політи ки кла с -

те ра. Ефек тив ний бренд, який
бу де до бре за пам'ято ву ва тись і
лег ко упізна ва тись, сфор мує по -
зи тив ний імідж кла с те рові і
відповідно при кор дон ним те ри -
торіям, на яких він роз та шо ва -
ний.

6. Моніто ринг і мар ке тин го вий ау -
дит функціону ван ня кла с те ра до -
зво лить роз ро би ти си с те му
постійно го спо с те ре жен ня з ме -
тою ви яв лен ня по зи тив них і не -
га тив них мо ментів, які ви ни ка -
ють на різних стадіях роз вит ку.
Пер спек тив ним на пря мом, на
на шу дум ку, є за сто су ван ня су -
час них інфор маційно	комуні-
каційних інстру ментів, та ких як
інтер нет	мар ке тинг, для опе ра -
тив но го збо ру відгуків, ви яв лен -
ня очіку вань і по треб спо жи вачів
по слуг і про дукції кла с те ра; тен -
денцій роз вит ку місце вих і
міжна род них ринків; досліджен -
ня кон ку рентів; роз роб ки і ко -
рекції стра тегії зв'язків з гро -
мадськістю то що.
Для успішно го впро ва джен ня

мар ке тин го вих інстру ментів у прак -
ти ку фор му ван ня і роз вит ку кла с те -
ра ав то ра ми за про по но ва но ство -
рен ня Регіональ но го цен т ру мар ке -
тин го вих досліджень на базі
Бізнес	інку ба то ру Тер нопільщи ни,
який бу де зай ма тись вив чен ням
існу ю чо го по пи ту на соціаль но	ме -
дичні по слу ги з бо ку місце во го на се -
лен ня, го с тей міста й об ласті, а та -
кож по тенційних мож ли во с тей роз -
вит ку те ле ме ди ци ни (за лу чен ня
зовнішніх спо жи вачів і по ста чаль -
ників на ло каль ний ри нок ме дич них
по слуг че рез ме ре жу Інтер нет). Крім
то го, та кий центр, ство ре ний на базі
Бізнес	інку ба то ру, бу де пра цю ва ти
спільно з Інсти ту том ек с пертів для
роз роб ки мар ке тин го вих стра тегій
інно ваційно го роз вит ку регіону.

Пе ред ба чається, що на пер шо му
етапі фор му ван ня кла с те ра ма ють
бу ти ре алізо вані кла с терні ініціати -
ви на ло каль но му рівні з од но го або
по обидві сто ро ни кор до ну. На цьо -
му етапі не обхідні взаємні мар ке -
тин гові досліджен ня ло каль них
ринків з ме тою за лу чен ня по -
тенційних учас ників, які по ся дуть
свою нішу в май бут ньо му транс кор -

рег іони знань
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дон но му кла с тері 	 во ни до зво лять
виз на чи ти спеціалізацію кла с те ра.

На етапі роз вит ку відбу вається
пе ре тво рен ня ло каль но го кла с те ра
на міжрегіональ не транс кор дон не
об'єднан ня. Тут ви ни кає не -
обхідність про ве ден ня спільних
міжрегіональ них досліджень, ад же
по тре би зовнішніх спо жи вачів мо -
жуть зміню ва тись, то му для то го,
щоб ви го тов ля ти кон ку рен то с про -
мож ну про дукцію чи на да ва ти по -
слу ги за міжна род ни ми стан дар та ми
слід бу де чітко зна ти чинні стан дар -
ти, а та кож рівень мінли вості спо жи -
вацьких по треб, і швид ко адап ту ва -
тись до них, зміню ю чи свою то вар ну
і ціно ву політи ки.

Вис нов ки

За про по но ва на мо дель транс кор -
дон но го кла с те ра дасть мож ливість
поєдна ти інно ваційний по тенціал
учас ників міжрегіональ но го ме реж -
но го об'єднан ня, відно ви ти втра че -
ний інно ваційний по тенціал
Західно го регіону Ук раїни і за кла с ти
фун да мент еко номічно го зро с тан ня
на прин ци по во новій інте лек ту -
альній ос нові.

Мар ке тин го ва кон цепція те ри -
торіаль ної взаємодії за без пе чить
успіх і на дасть кон ку рентні пе ре ва ги
парт не рам на всіх стадіях роз вит ку
кла с те ра, зо к ре ма:
1. На стадії діаг но с ти ки 	 про ве ден -

ня мар ке тин го вих досліджень з
ме тою виз на чен ня по треб спо жи -
вачів, по пи ту на пев ну про дукцію,
силь них і слаб ких сторін по -
тенційних учас ників, до по мо же
виз на чи ти спеціалізацію класте-
ра, обґрун ту ва ти вибір відпові-
дних парт нерів; сфор му ва ти банк
да них інно ваційних про дуктів і
по слуг, підго ту ва ти відповідні
нор ма тив но	пра вові до ку ментів
що до ор ганізації кла с те ра, інфор -
маційних і рек лам них ма теріалів.

2. На стадії мобілізації учас ників 	
фор му ван ня ро бо чих груп з пред -
став ників ор ганів місце во го уп -
равління, на уко вих ус та нов, ви -
щих нав чаль них за кладів, інно -
ваційних підприємств, фінан со -
вих, стра хо вих, кон сал тин го вих

та інших зацікав ле них ор ганізацій
бу де підкріпле но обов'яз ко вим за -
лу чен ням спеціалістів з те ри -
торіаль но го мар ке тин гу для роз -
роб ки спільно го стра тегічно го
пла ну, мар ке тин го вої то вар ної,
ціно вої політи ки і стан дартів ме -
реж ної взаємодії на рин ку
соціаль но	ме дич них по слуг.

3. На стадії ор ганізації ме реж ної
взаємодії 	 мар ке тин гові інстру -
мен ти мо ти вації до по мо жуть за -
лу чи ти учас ників кла с те ра для ви -
ко нан ня інно ваційних про ектів,
на при клад, впро ва джен ня єди ної
інфор маційно	кон суль та тив ної
ме режі ме дич них за кладів, ство -
рен ня терміна ла "вірту аль на
реєстра ту ра" і т. п.

4. На стадії роз вит ку транс кор дон -
но го кла с те ра 	 фор му лю ван ня
по зи тив но го іміджу і брен ду кла с -
те ра підви щить мо ти вацію іно -
зем них учас ників, підтри має кла -
с терні ініціати ви, за без пе чить
притік зовнішніх інве с торів.
За сто су ван ня інстру ментів мар ке -

тин гу ме реж но го парт нер ства у
кінце во му підсум ку дасть мож -
ливість одер жа ти кон ку рент ну пе ре -
ва гу міжрегіональ ної взаємодії і
відповідний си нергічний ефект
підви щен ня рівня здо ро во го жит тя
на се лен ня по обох сто ро нах кор до -
ну.
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