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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМ

АНОТАЦІЯ: Обґрунтовано методологічні підходи до стратегічного
планування зростання конкурентоспроможності транскордонних регі-
онів на основі кластерної моделі. Визначено стратегічні пріоритети
просторового розвитку нових форм транскордонної кооперації у кон-
тексті регіональної політики Євросоюзу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: транскордонний кластер, стратегія, конкурентосп-
роможність, кооперація, інновації.

АННОТАЦИЯ: В статье обоснованы методологические подходы к
стратегическому планированию роста конкурентоспособности транс-
граничных регионов на основе кластерной модели. Определены
стратегические приоритеты пространственного развития новых
форм трансграничной кооперации в контексте региональной полити-
ки Евросоюза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансграничный кластер, стратегия, конкурен-
тоспособность, кооперация, инновации.

ABSTRACT: The article deals with the explanation of the methodological
approaches to strategic planning growth of competitiveness of cross-
border regions on the basis of cluster model. The strategic priorities of
spatial development of new forms of cross-border cooperation in the
context of the regional policy of the European Union are defined.
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Вирішення проблем транскордонних регіонів є одним із пріо-
ритетних напрямів регіональної політики Європейського Союзу.
За сучасних умов розширення процесів євроінтеграції зростає
роль транскордонного співробітництва регіонів і відкриваються
нові можливості для активізації господарської діяльності на пе-
риферійних територіях України й підвищення їх конкурентосп-
роможності. Роль транскордонного співробітництва у інтеграцій-
них процесах визначається можливістю прискорення процесів
вирівнювання життєвого рівня населення прикордонних терито-
рій до середньоєвропейського та досягнення вільного руху това-
рів, людей і капіталів через кордон до повної інтегрованості про-
стору [1, с. 244]. Особлива увага приділяється транскордонним
проблемам, вирішення яких пов’язане з розвитком теоретико-
методологічних засад, систематизацією організаційних форм,
розробкою регіональної політики в сфері транскордонного спів-
робітництва, які повинні базуватися на рекомендаціях Ради Єв-
ропи та Європейського Союзу [2, c. 58]. На шляху до вступу
України до ЄС необхідно узагальнити досвід європейського
транскордонного співробітництва як попереднього та доповнюю-
чого етапу інтеграції у регіональному вимірі. Для формування ці-
лісної, дієвої політики розвитку транскордонного співробітницт-
ва в Україні необхідно розробити теоретико-методологічні
основи співробітництва та обґрунтувати шляхи і механізми його
поглиблення. Кластерну стратегію можна визначити, як страте-
гію реалізації модернізаційного сценарію соціального і економі-
чного розвитку країни, засновану на стимулювання і підтримку
процесів формування і розвитку кластерних систем на різних те-
риторіях. Для розуміння ролі і місця кластерної стратегії в наших
умовах досить важливими можуть бути висновки з розробленою
Ф. Перру теорії «полюсів зростання» і принципів домінування,
згідно з якою існують галузі з високим потенціалом розвитку, які
втягують у свою сферу економічного впливу інші виробництва,
що грають для неї роль постачальників ресурсів чи споживачів
виробленої продукції і послуг. В основі всіх варіантів розуміння
процесів кластеризації як об’єктивного феномена економічного
життя, лежить визначення М. Портера, яке визнається базовим у
більшості публікацій, присвячених кластерної тематикою: «Клас-
тер або промислова група, це група сусідніх взаємопов’язаних
компаній і пов’язаних з ними організацій, що діють у певній сфе-
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рі та характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповню-
ючих один одного». Майкл Портер у роботі «Конкурентна пере-
вага націй» приходить до такого висновку: «...при розробці інвес-
тиційної політики перехідні економіки мають прагнути розвивати
взаємозалежні промислові кластери на основі базових і допоміж-
них галузей». Слід констатувати, що транскордонне співробітни-
цтво занадто повільно адаптується до принципово нових геополі-
тичних і геоекономічних умов, які склалися після розширення
Євросоюзу та безпосереднього наближення кордонів ЄС до
України. Це значно обмежує можливість формування в міжрегіо-
нальних стосунках оптимальної моделі транскордонної інтегра-
ції, взаємного зближення і взаємодії прикордонних регіональних
господарських комплексів і створення основи цілісного міждер-
жавного транскордонного економічного регіону. Тому транско-
рдонне співробітництво потребує на сучасному етапі оновлених
практичних і концептуально-теоретичних підходів та нової
стратегії розвитку. В умовах обмежень на ресурси, загострення
кризових явищ, необхідності зростання конкурентоспроможно-
сті територій важливого значення набуває підвищення ефектив-
ності стратегічного планування регіонального розвитку. З огля-
ду на це необхідним є пошук оптимальних моделей
стратегічного планування та розроблення стратегій регіональ-
ного розвитку. Інструментами забезпечення конкурентоспро-
можності транскордонного регіону можна вважати спільну
стратегію розвитку регіону, що регулюється на регіональному
рівні, спільні програми та проекти транскордонного регіону,
угоди й концепції. Транскордонна кластеризація — шлях до ус-
піху в конкурентній боротьбі. Глибина та широта сфер діяльно-
сті транскордонних кластерних структур особливо зросла за
останні роки з наростанням процесів глобалізації, посиленням
конкурентної боротьби і ускладненням ситуації на світових ри-
нках. Із збільшенням обсягів інформації і знань у галузі ризиків
у глобальній економіці значно змінилась і продовжує змінюва-
тися роль кластерів у конкурентній боротьбі. Можливість шля-
хом кластеризації формувати необхідну критичну масу в окре-
мих сферах діяльності дозволяє кластерам презентувати світу як
унікальність, так і здатність будь-якої національної, регіональ-
ної чи територіальної економіки витримувати тиск з боку кон-
курентів. Кластери неминуче асоціюються з мережами, що є
формальними та неформальними організаціями, які спрощують
обмін інформацією та технологіями, а також сприяють коорди-
нації заходів і співробітництва між членами кластеру. Транско-
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рдонні кластери охоплюють суміжні прикордонні території су-
сідніх держав, до складу яких входять інституції та фірми, роз-
міщені по обидва боки кордону. Тому транскордонні кластери
можна визначити як групи незалежних компаній та асоційова-
них інституцій, які: географічно зосереджені у транскордонно-
му регіоні; співпрацюють і конкурують; спеціалізуються у різ-
них галузях, пов’язані спільними технологіями та навичками і
взаємодоповнюють одна одну, що в кінцевому підсумку дає
можливість отримання синергетичних і мережених ефектів, ди-
фузії знань і навичок. Кластерний устрій економіки транскор-
донного регіону — це забезпечення сталого розвитку соціально-
економічних процесів і підвищення конкурентоспроможності,
привабливості регіону для подальших інвестицій. Сталий розви-
ток регіону об’єктивно підвищує його конкурентноздатність на
ринку територій, де кожен регіон пропонує себе як найвигідні-
ший об’єкт залучення капіталів, як роботодавець з добре опла-
чуваною формою зайнятості, як суб’єкт із високим рівнем сер-
вісного обслуговування населення, як власник значного
інтелектуального капіталу, як власник висококваліфікованої ро-
бочої сили, в якому динамічно розвивається економічна і соціа-
льна система тощо.

Глобалізація ринків, збільшення конкуренції призвели до зро-
стаючої популярності нової виробничої інноваційної моделі, в
рамках якої всі учасники виробництва прагнуть об’єднатися в
кластери. Кластерний розвиток як фактор збільшення регіональ-
ної конкурентоспроможності є характерною ознакою сучасної
інноваційної економіки. Світова практика показала, що кластери-
зація транскордонной економіки обумовлює і справляє виріша-
льний вплив на процеси посилення конкурентоспроможності та
прискорення інноваційної діяльності. В цьому полягає новий
економічний феномен, який дозволяє протистояти натиску гло-
бальної конкуренції й належним чином відповідати вимогам на-
ціонального і регіонального розвитку.
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