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Динамічний розвиток кластерів у світовій практиці та передумови їх створення в Україні визначили необхідність дослідження 
результативності функціонування кластерних інтегрованих структур. Відповідно, актуальним завданням є розробка методики 
оцінки, адаптованої для підприємств України. Система критеріїв оцінки результативності функціонування кластерної інтегрованої 
структури базується на співвідношенні економічних інтересів учасників цієї структури та результативних показників технологічної, 
інвестиційної фінансової, операційної, управлінської, соціальної, екологічної ефективності.
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Постановка проблеми. Інноваційна економіка, як 
основа постіндустріального світового розвитку, ініціює 
якісні зміни в системі організації та управління бізне-
сом, який повинен адаптуватися до умов, що постій-
но змінюються, та загостреній конкурентній боротьбі 
на рівні країн, та міжнародному. Відповідно, суб’єкти 
господарювання шукають нові форми взаємодії і актив-
но консолідуються до сучасних інтегрованих структур. 
Відтак на міжнародному рівні з’являються різноманіт-
ні стратегічні альянси, консорціуми конгломерати та 
фінансово-промислові групи. На національному рівні 
формуються інтегровані кластерні структури, що спри-
яють підвищенню конкурентоспроможності окремих 
галузей національної економіки і країни загалом.

Кластер – іноваційно спрямована структура, що 
інтегрує в єдину систему сфери виробництва, науки, 
освіти та державного управління, утворена на осно-
ві прототипів інформаційної та технологічної взаємо-
дії, реалізує загальні економічні інтереси учасників, 
пов’язаних між собою певною корпоративною куль-
турою взаємовідносин.

Кластерні утворення знайшли широке застосуван-
ня в економічно розвинутих країнах. Як характерні 
приклади можна назвати автомобільний (Північний 
Рейн-Вестфалія, Німеччина), хімічний (Сінгапур), 
біотехнологічний (Швеція), продуктовий (Арізона, 
США), телекомунікаційний (Італія), аерокосмічний 
(Іспанія) кластери. Закордонний досвід формування 
кластерів свідчить, що вони стимулюють значне під-
вищення продуктивності і впровадження інновацій в 
діяльність підприємств.

В Україні сформовано сприятливі передумови 
для функціонування кластерних структур в різних 
галузях національної економіки. Переваги від утво-
рення кластерів полягають у збільшенні бази для 
оподаткування та доходів до бюджету; створенні но-
вих робочих місць і скороченні виплат з безробіття; 
підвищення конкурентоспроможності певної галузі; 
посилення інвестиційної привабливості галузі і ре-
гіону; розвиток інфраструктури регіону; підвищен-
ня підприємницької активності; збільшення випуску 
високотехнологічної продукції.

Динамічний розвиток кластерів у світовій еконо-
міці та передумови їх створення в Україні визначили 
необхідність дослідження ефективності функціону-
вання кластерних інтегрованих структур і розробки 
відповідної методики оцінки адаптованої для україн-
ських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вчаючи і систематизуючи праці таких вчених, як 
Е. Фезер, М. Енрайт, С. Розенфельд, М. Войнарен-
ко, В. Дорофіенко, В. Захарченко, О. Фінагіна, слід 
виокремити ті ключові характеристики, які прита-
манні сучасним кластерам і загалом самому процесу 
кластеризації:

– забезпечення синергетичного ефекту в межах 
спільних програм і проектів, що реалізуються;

– формування ресурсу внутрішньокластерної до-
віри і нових форм професійної культури;

– стимулювання інноваційного розвитку регіону;
– нові можливості для розвитку галузі – інвести-

ційні, інфраструктурні, інноваційні, іміджеві та ін.;
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– формування нових управлінських технологій у 
системі взаємодій ринкового середовища;

– формування середньо– і довгострокових вироб-
ничих альянсів;

– внутрішньокластерна конкуренція і коопера-
ція;

– єдність інформаційного простору;
– нові форми кооперації та комунікацій учасни-

ків кооперації тощо [3; 4; 8; 11].
В окремих дослідженнях, безпосередньо присвяче-

них кластерним структурам, основна увага приділя-
ється принципам побудови структури, взаємозв’язку 
суб’єктів і визначенню меж кластера. Деякі вчені 
оцінюють функціонування кластеру з позиції його 
конкурентоспроможності [6]. Але і в цьому разі не 
існує однакових думок з приводу критерію оцінки. 
Одні експерти пропонують як критерію оцінювання 
величину доданої вартості, інші вважають «критері-
єм розвитку кластера» показник «рівень експорту» 
[5]. В якості показників оцінки ефективності про-
понується також показник продуктивності праці в 
кластері, обчисленій за доданою вартістю [5]. Деякі 
дослідники пропонують використовувати діючу ме-
тодику оцінки ефективності інвестиційного проекту. 
На нашу думку, існуючу методику оцінки ефектив-
ності інвестиційних проектів можна використовува-
ти лише щодо окремих учасників кластеру. Розраху-
нок ефективності функціонування за цією методикою 
не здатен охопити всі рівні кластерної структури, а 
саме: не враховуються можливі ефекти для органів 
державної, галузевої, регіональної влади. Відповід-
но, соціальні, екологічні, управлінські, інституційні 
та інші аспекти функціонування кластеру не беруть-
ся до уваги.

Загалом при всьому розмаїтті теоретичних під-
ходів до проблеми, що досліджується [7] без відпо-
віді залишається питання визначення ефективності 
функціонування кластерів. Відповідно залишається 
простір для дискусії про визначення системи показ-
ників, за допомогою яких можна було би комплексно 
оцінювати результативність функціонування кожно-
го кластеру.

Актуальність статті полягає в тому, що немає 
єдиного підходу до оцінювання, відповідно до якого 
можна було б оцінити ефективність функціонування 
кластерної структури. Також немає єдиної методи-
ки, що враховує вплив на результативність кластерів 
сукупності факторів зовнішнього та внутрішнього се-
редовища. Відповідна методика існує лише у вигляді 
класичних положень для оцінки вартості компаній 
під час їх злиття або поглинання [7].

Виклад основного матеріалу дослідження. Пев-
на еклектичність підходів до оцінювання кластерів 
запевняє в доцільності розробки методики оцінки 
результативності функціонування кластерної інте-
грованої структури. Водночас будемо дотримуватися 
такого твердження: кластер – це складна система, 
якій притаманні такі властивості:

– цілісність (виявляється в таких властивостях, 
як емерджентність [4] і синергізм [4]);

– багаторівневість (підтверджується складністю 
структури, кількістю рівнів ієрархії, різноманітніс-
тю елементів і зв’язків);

– таргетування (вказує на підпорядкованість пев-
ній меті);

– адаптивність і гнучкість (можливість пристосо-
вуватися і змінюватися відповідно до умов внутріш-
нього і зовнішнього середовища.

Такі властивості кластеру, як цілісність та багато-
рівневість дозволяють зробити такі висновки: ефек-

тивність функціонування кластеру необхідно розгля-
дати як з позиції окремого підприємства-учасника, 
так і всієї структури загалом.

Синергізм є основоположним фактором під час 
стратегічного вибору сфер діяльності кластерів. 
Якщо підприємства-учасники кластеру не викорис-
товують синергізм своїх відділів, вони не будуть 
мати переваги перед окремими підприємствами. Си-
нергізм дозволить учасникам кластеру прискорити 
впровадження інвестицій, досягти збільшення обся-
гів реалізації випущеної продукції, скороченню за-
трат та видатків на управління, економії найважли-
віших ресурсів

В стратегічному менеджменті вирізняють такі 
джерела досягнення синергії (синерегетичного ефек-
ту):

1) функціональна можливість – досягнення ефек-
ту за рахунок використання професійної компетенції 
функціональними службами кластеру;

2) стратегічна можливість – досягнення позитив-
ного ефекту за рахунок компліментарності конку-
рентних стратегій кластеру на всіх рівнях взаємодії;

3) управлінська можливість – досягнення ефекту 
через компетенції менеджменту кластерного утво-
рення.

Синергетичний ефект може проявлятися через пе-
редачу ноу-хау, спільне використання ресурсів, ство-
рення переваг під час узгодженості термінів окремих 
проектів, виграшу як зростання довіри споживачів 
кінцевого результату. Загалом синергетичні ефекти 
можна описати трьома перемінними:

– збільшення прибутку в грошовому еквіваленті;
– зниження оперативних витрат;
– зменшення потреби в інвестиціях;
Вказані змінні невіддільні від часу. Тому четвер-

тим синергетичним ефектом можна вважати при-
скорення змін цих змінних. В практичному засто-
суванні дати кількісну оцінку змінних та адекватно 
оцінити їх спільний вплив на діяльність кластеру до-
волі складно. Найбільш прийнятною вважаємо оцін-
ку ефекту синергії з орієнтацією на внесок різних 
СЗГ (стратегічних зон господарювання) кластеру 
(див. табл. 1).

Таблиця 1
Оцінка ефекту синергізму СЗГ кластерних об’єднань
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2
… СЗГ

n

СЗГ
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СЗГ
2

…

СЗГ
n

Сумарний 
вклад

Концепція синергізму «2+2=5» доповнилася по-
няттям негативного синергетичного ефекту «2+2<4», 
який пояснюється тим, що у деяких учасників клас-
теру в наборі СЗГ з’являються зони, що значною мі-
рою відрізняються від інших за рівнем нестабільності 
і критичними факторами успіху. В цих випадках ке-
рівництво найчастіше не справляється з цими зонами. 
Вибираючи степінь синергізму для кожного учасника 
кластеру необхідно враховувати такі фактори:

– чи є у підприємств-учасників кластеру досвід 
використання синергетичного ефекту;

– якому рівню взаємозв’язку віддає перевагу ке-
рівництво і яким управлінським досвідом воно воло-
діє;
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– які імперативи будуть задаватися з врахуван-

ням впливу зовнішнього середовища.
Результативність кластерного утворення/структу-

ри в цьому разі є багатоаспектним явищем, що вияв-
ляється на рівні держави (створення нових робочих 
місць, скорочення виплат з безробіття, збільшення 
податкових надходжень, надходження валютної ви-
ручки за рахунок збільшення експорту, залучення 
іноземних інвестицій) і на рівні галузі (збільшення 
питомої ваги випущеної галузевої продукції) та регі-
ону (наприклад, зниження соціальної напруженості, 
вирішення питань екологічної безпеки чи покращен-
ня інфраструктури).

Результативність окремого суб’єкта господарю-
вання, що входить в кластер, оцінюється за осно-
вними сферами діяльності конкретного підприємства 
(маркетинг – обсяг продажу, рентабельність прода-
жу, ефективність реклами і засобів реалізації, кон-
курентоспроможність підприємства і її продукції; 
виробництво – фондовіддача, матеріаловіддача, кое-
фіцієнт використання виробничих потужностей).

Загальна оцінка результативності функціонування 
кластеру повинна відображати показники, що харак-
теризують виробничу структуру об’єднання, інвести-
ційну та інноваційну діяльність, а також економічні 
показники (наприклад, балансовий прибуток, вируч-
ка від реалізації продукції, рентабельність).

Таргетованість кластеру як системи вказує на те, 
що інтегрована структура є «засобом узгодження і 
об’єднання зусиль у вирішенні завдань, що пред-
ставляють спільну зацікавленість партнерів» [6]. 
Неспівпадіння економічних ін-
тересів призводить до супереч-
ностей і конфліктів і, відповідно, 
недосягнення обраної мети. На 
виникнення суперечностей, що 
пов’язані з узгодженням і рівнем 
задоволення економічних інтер-
есів суб’єктів господарювання, 
безпосередній вплив здійснюють 
фактори зовнішнього і внутріш-
нього економічного середовища, 
які також необхідно враховувати 
під час оцінки результативності 
функціонування кластеру.

Окремо розглянемо економіч-
ні інтереси учасників інтегрова-
них структур, так як саме еко-
номічна зацікавленість є виявом 
економічних відносин, спонукає 
суб’єкти господарювання рухати-
ся в напрямку до обраної мети.

Економічний інтерес стано-
вить групу факторів, для реа-
лізації яких формується інте-
грована структура. Ця група є 
набором економічних інтересів, 
що мають ініціатори інтеграції 
під час об’єднання підприємств 
в інтегрований комплекс. Еконо-
мічні інтереси можуть мати кіль-
кісний і якісний характер. Набір 
економічних інтересів завжди 
є індивідуальним для кожного 
конкретного суб’єкта в кожен 
конкретний момент часу.

Для оцінки результативнос-
ті функціонування кластеру до-
цільно економічні інтереси згру-
пувати за основними сферами 

діяльності: технологічні, інвестиційні, фінансові, опе-
раційні, управлінські, соціальні, екологічні. Для ор-
ганів державної, галузевої, регіональної влади еконо-
мічні інтереси групуються відповідно від пріоритетів 
розвитку національної економіки: соціальні, еколо-
гічні, фінансові, інституціональні, зовнішньоторго-
ві. Таке групування економічних інтересів учасників 
інтегрованої структури дозволить оцінити поточний 
стан кластеру і визначити пріоритетні напрямки його 
подальшого розвитку.

Адаптивність і гнучкість кластерів вказує на 
можливість інтегрованої структури пристосовувати-
ся до умов внутрішнього і зовнішнього середовища. 
До зовнішніх факторів впливу належать: інституці-
ональні, соціально-економічні, правові, технологічні 
та інші. До внутрішніх – соціальні, виробничо-тех-
нологічні, інформаційні, економічні, фінансово-ін-
вестиційні та інші. Фактори впливу зовнішнього і 
внутрішнього середовища оцінюються за допомогою 
якісних і кількісних показників. Слід зазначити, що 
важливість цих показників у процесі оцінки резуль-
тативності функціонування кластерів є досить сут-
тєвою, оскільки їх ефективна діяльність значною 
мірою залежить від впливу системи факторів зовніш-
нього і внутрішнього середовища і визначається під-
готовкою суб’єкта господарювання до їх сприйняття.

Дослідження основних властивостей кластерів з 
позиції системного підходу дозволило запропонувати 
методику оцінки результативності функціонування 
кластерної структури, логічна послідовність якої пе-
редбачує наступні етапи (рис. 1):

1. Аналіз існуючої системи взаємовідносин 
учасників кластерів і виявлення всіх рівнів 

інтегрованої структури. 

2. Визначення і групування економічних 
інтересів:  

а) учасників інтегрованої структури за 
сферами діяльності;  

б) структур, що взаємодіють із кластерами. 

•розрахунок ефективності інтегрованої структури, що 
ґрунтуються на відповідності економічних інтересів 
учасників інтегрованої структури і враховують 
показники технологічної, інвестиційної, фінансової, 
операційної, управлінської, соціальної, екологічної 
ефективності. 

 
 

3. Розробка системи загальних і 
індивідуальних критеріїв  

4. Визначення показників функціональної і 
інституціональної ефективності кластерної 

інтегрованої структури. 

•На даному етапі  розглядається як ефективність 
всередині кластерної структури, так і у взаємодії з 
зовнішнім середовищем і забезпечення завдань її 
розвитку, що не суперечать національним 
інтересам держави, соціально-економічним 
інтересам теорії її розташування 

5. Виявлення факторів зовнішнього 
середовища і визначення системи їх 

показників. 

•Інтегральна ефективність повинна 
показувати  який інтегральний 
економічний ефект отримано від 
взаємодії всіх учасників кластеру. 

6. Визначення інтегрального показника 
ефективності функціонування інтегрованої 

структури. 

7. Аналітична оцінка одержаних результатів 
і розробка комплексу заходів спрямованих 

на підвищення ефективності 
функціонування кластерної структури 

Рис. 1. Етапи оцінки результативності  
функціонування кластерної структури

Розроблено автором
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Для оцінки результативності кластерних струк-
тур пропонується використання системи показників, 
що відображають реалізацію тих аспектів інтеграції, 
які обумовлюють економічну ефективність взаємо-
дії суб’єктів господарювання в кластерній структурі 
(див. табл. 2).

Таблиця 2
Системи показників взаємодії суб’єктів  
господарювання в кластерній структурі

Показники Характеристика

технологічна 
ефективність

відображає степінь інтенсивності ви-
користання ресурсів (обсягу випуску 
продукції, обсяг затрачених ресурсів 
та ін.

впровадження 
досягнень НТП

характеризує рівень інноваційного 
розвитку, що відображає перспективи 
підвищення конкурентоспроможнос-
ті інтегрованої структури, а також 
можливість швидшого впровадження 
новітніх технологій і освоєння нових 
продуктів (питома вага всіх витрат 
на НДДКР, частка продукції, що що-
річно оновлюється, вікова структура 
обладнання

економічна 
ефективність [7]

визначається за допомогою попиту на 
вироблену продукцію, освоєнням но-
вих ринкових ніш (прибуток, додана 
вартість, питома вага витрат на оди-
ницю вартості реалізованої продукції)

соціальна 
ефективність

вказує на стан задоволення колективу 
умовами своєї праці на виробництві

екологічна 
ефективність

стан навколишнього середовища, до-
тримання екологічних норм і можли-
вість обґрунтовувати витрати на при-
родоохоронні заходи

інформаційна 
ефективність [8]

характеризує витрати на формування 
єдиної служби маркетингу, інформа-
ційної мережі і комунікацій

інвестиційна 
ефективність

відображає рівень інвестицій, капіта-
ловкладень, в тому числі на одиницю 
продукції

інституціональна 
ефективність [10]

характеризує степінь відповідності 
господарюючих суб’єктів внутрішній 
організації об’єднання, дотримання 
внутрішніх норм, їх відповідності 
правовим нормам, правилам, звичаям 
суспільства

функціональна 
ефективність

визначається степенем відповідності 
утвореного об’єднання цільовому при-
значенню і обчислюється як інтеграль-
ний показник, що синтезує всі вище 
перелічені критерії.

На нашу думку, запропонована система показни-
ків дозволить максимально точно та всебічно оціни-
ти ефективність створення і функціонування клас-
терного об’єднання.

Експрес аналіз результативності функціонування 
кластерної структури на предмет практичної реаліза-
ції вказаних критеріїв може бути здійснено на основі 
застосування моделі бальних оцінок. Представимо її 
в такому вигляді:

Iеф=∑kі*βі,                           (1)

де Iеф – інтегральна бальна оцінка рівня практич-
ної реалізації критеріїв ефективності функціонуван-
ня інтегрованої структури;

kі – ваговий коефіцієнт і-го критерію ефективнос-
ті інтегрованої структури;

βі – значення в балах і-го критерію ефективності 
інтегрованої структури.

Висновки. Загалом ефективність функціонування 
кластеру можна визначити як суму всіх вигод для 
всіх учасників, що охопить маркетингові, техноло-
гічні, інформаційні, економічні і фінансові складові. 
Тобто цей ефект виражається як різниця між сумою 
всіх позитивних вигод і сумою додаткових затрат на 
створення кластеру. Якщо формула дає позитивний 
результат, то вважають що кластер відбувся. Якщо 
ж навпаки, результат негативний, то кластер прире-
чений на невдачу, або ж на повний провал.

Теоретичне значення дослідження полягає в роз-
витку методичного і інструментального забезпечення 
процесів формування і ефективного функціонування 
кластерних об’єднань в Україні. Практичне значен-
ня одержаних результатів обумовлена можливістю 
використовувати їх конкретними підприємствами 
та органами державного управління і місцевого са-
моврядування при виборів форм і методів розвитку 
кластерної інтеграції.
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