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Постановка проблеми. Кластери, які успішно 
функціонують у низці розвинених країн світу і на 
міжнародній арені, практично не знайшли свого 
відображення у господарській діяльності україн-
ських суб’єктів підприємництва, незначними також 
є успіхи у напрямі інтеграції українських підпри-
ємств до міжнародних кластерних мереж. Це ста-
вить необхідність перегляду теоретичних підходів до 
визначення передумов формування кластерів і потен-
ціалу розвитку їхніх міжнародних зв’язків з метою 
визначення можливості використання кластерної 
концепції як засобу підвищення конкурентоспро-
можності суб’єктів господарювання України в умо-
вах міжнародного бізнес-середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості формування і функціонування кластерів 
описані в роботах В. Прайса, А. Ругмана, П. Саму-
ельсона, Ю. Уеннопа, Д. Якобса, Л. Янга та інших, 
а також у роботах вітчизняних авторів І. Бакуше-
вич, З. Варналія, М. Войнаренка, Д. Лук’яненка, 
В. Новицького, Ю. Павленка, В. Савченка, М. Пор-
тер, А. Філіпенка, О. Шниркова. Зокрема, серед 
праць, присвячених власне передумовам формування 
кластера, потрібно відзначити роботи С. Камаса, 
Дж. Німінена, М. Портера, С. Соколенка. Так, 
М. Портер пропонує модель, що враховує наступні 
складові [1]: фактори виробництва, умови попиту, 
супутні і підтримуючі галузі, стратегію фірм і кон-
куренцію. С. Камас зазначає, що модель М. Портера 
може бути неповною у тлумаченні успіху кластера, 
для подолання обмеженості якої пропонує власну 
модель оцінки перспектив формування кластерів і 
тестування їх на стійкість, що поряд з елементами 
ромбу М. Портера додатково розглядає [2]: бізнес-
клімат, якірний ефект, промислові мережі, концен-
трація фірм, інноваційний потенціал, історичні фак-
тори. Ці чинники, поряд із «випадком» і «урядовою 
політикою», впливають на ромб М. Портера.

Дж. Німінен зазначає, що на успішність функ-
ціонування кластеру впливають такі елементи [3]: 
загальноекономічні умови, що склалися для даної 
галузі промисловості; потенціал для розвитку нових 
продуктивних можливостей; наявність компетент-
них досвідчених підприємців; наявність інвесторів, 
готових вкладати кошти в нові підприємства.

Провідний вітчизняний дослідник кластеризації в 
Україні та країнах СНД С. Соколенко визначив пере-
думовами для формування кластерів на рівні окре-
мих територій можуть виступати такі елементи [4]: 
наявність конкурентоспроможних підприємств або 
тих, які мають потенційні можливості щодо розви-
тку; географічна близькість підприємств, наявність 
«критичної маси» підприємств або потенціал для її 
створення; наявність зв’язків та взаємодії між потен-
ційними учасниками кластерів та наявність конку-
рентних переваг території в цілому.

З наведеного вище видно, що існує низка підхо-
дів до визначення передумов формування кластерів, 
які оцінюють потенційні можливості кластеризації з 
різних аспектів і рівнів, однак невизначеними зали-
шаються специфічні умови, що сприяють розвитку 
власне міжнародних кластерів, що ставить необхід-
ність систематизації теоретичних підходів до визна-
чення передумов формування кластерів з позиції роз-
витку їхніх міжнародних зв’язків.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, що полягає 
в узагальненні теоретичних підходів до визначення 
передумов формування кластерів та виявленні спе-
цифічних передумов, необхідних для формування 
міжнародних інноваційних кластерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пере-
думови кластеризації окремих галузей або регіонів 
у міжнародному масштабі можуть бути поділені на 
загальноекономічні умови господарської діяльності 
та специфічні мікроекономічні умови, що відобража-
ють особливості функціонування і розвитку на рівні 
окремих економічних суб’єктів в межах галузей та 
регіонів.

Розглядаючи передумови формування кластера 
на мікроекономічному рівні, потрібно відзначити, 
що формування і розвиток кластера є комплексним 
процесом, в який залучено широке коло учасників, 
але зазвичай у якості двигуна такого розвитку висту-
пає окрема група економічних суб’єктів, які часто 
ідентифікують як «ключові підприємства» [4], «цен-
три розвитку» [5], «ядро» [6]. Такі ядра відіграють 
визначальну роль у даному процесі розвитку клас-
тера і його подальшого функціонування, стимулю-
ючи подальший розвиток зв’язків у кластері.
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Характеризуючи поняття ядра кластеру у най-

більш загальному вигляді, можна погодитися з 
О.М. Трофімовою, що «ядро» – це об’єкти, навколо 
яких групується кластер, виконують основний вид 
діяльності, що позиціонують кластер, що випуска-
ють кінцеву продукцію [7]. Ядром кластера, згідно 
з описаною «моделлю перлини» [8], є ключові 
фірми, які мають вузьку спеціалізацію, географічно 
близькі одна до одної, між ними існує взаємодія, 
вони мають налагоджені зв’язки на зовнішніх рин-
ках. На думку Т.В. Карліної, ядром кластера може 
виступати підприємство або група підприємств, які 
виробляють конкурентоспроможну на зовнішньому 
і внутрішньому ринку продукцію і здатне створю-
вати нові робочі місця і приймати участь у форму-
ванні бюджетів різних рівнів. Згідно з твердженням 
Н.М. Внукової, ядром кластера може виступати як 
окреме підприємство, лідер своєї галузі, продукція 
якого користується попитом і є конкурентоспро-
можною, так і об’єднання малих і середніх підпри-
ємств, які випускають продукцію з аналогічними 
характеристиками. М.П. Войнаренко зазначає, що 
ядром кластеру може виступати як власне підпри-
ємство, навколо яких групуються інші підприємства, 
так і суспільні організації, які 
виконують функції «бізнес-
інкубаторів» для формування 
мережевих форм організації 
виробництва [6]. М.А. Боро-
діна зазначає, що до ядра 
кластера також мають бути 
віднесені такі суб’єкт як орга-
нізації системи освіти та нау-
кові організації, додаючи, що 
потенційно ядром кластера 
можуть стати: компанії, що 
виробляють аналогічні або 
схожі за споживчими власти-
востями товари; ринки робочої 
сили з певними професійними 
навичками; ключові техноло-
гії і природні ресурси [9].

Для виявлення типів ядер 
кластера необхідно проаналі-
зувати підходи до класифікації 
кластерів з точки зору основи 
формування взаємозв’язків 
між учасниками вже сформо-
ваних кластерів (див. табл. 1).

Більшість учених, що акцентують увагу на визна-
чальній ролі ядра у стимулюванні кластеризації в 
регіоні, посилаються на приклади кластерів, які спе-
ціалізуються у конкретному секторі і локалізовані у 
конкретному регіоні, у такому разі ядро може бути 
легко ідентифіковано.

Однак існує низка кластерів, щодо яких може 
бути складно виявити ядро, це стосується таких 
типів кластерів, як «територіально локалізовані 
форми економічної активності в середині спорідне-
них секторів», а також кластерів, що функціонують 
в галузях економіки, поєднані на більш високому 
рівні агрегації (хімічний кластер, агромисловий 
кластер) [5, с. 81]. Поєднання декількох галузей, або 
секторів у кластері ускладнюють процес визначення 
єдиного ядра, у даних випадках мова йде скоріше 
про можливість наявності декількох ядер, фактично 
декількох центрів розвитку кластера.

Вивчення явища наявності декількох ядер клас-
тера особливо актуальне при формуванні міжнарод-
них кластерів. Формування міжнародного кластеру з 
одним ядром, як зазначає Н.А. Мікула, зазвичай від-
бувається коли регіони з різних країн суттєво відріз-
няються за рівнями економічного розвитку чи впро-

Таблиця 1
Класифікації кластерів, виходячи з відмінностей в основі взаємозв’язків

Характеристика

Типи побудови кластерів 
(згідно з кол. авторів за ред. д.е.н., 
проф. Н.А. Мікули) 

1) географічна (просторових кластерів економічної активності); 
2) горизонтальна (декілька галузей/секторів можуть входити у більший кластер); 
3) латеральна (сектори, які можуть забезпечити економію за рахунок ефекту 
масштабу); 
4) вертикальна (суміжні етапи виробничого процесу); 
5) технологічна (однією і тією ж технологією)
6) фокусна (навколо одного центра-підприємства)
7) якісна (зосереджені на якісній співпраці).

Види кластерів за типом зв’язків 
(згідно з кол. авторів за ред. д.е.н., 
проф. В.І. Дубницьким)

1) регіонально обмежена форма економічної діяльності всередині споріднених сек-
торів, прив’язані до наукових установ;
2) кластери з вертикальні виробничі зв’язки у вузьких сферах діяльності, утво-
рені навколо головних фірм або мережі основних підприємств;
3) галузеві кластери в різних видах виробництва з високим рівнем агрегації 
(наприклад, «хімічний кластер», «аерокосмічний кластер»).

Напрямки генезису кластерів 
(за Д. Стеченком) 

1) горизонтальна (внутрішньогалузева) міжгосподарська кооперація підприємств;
2) багатопрофільна вертикальна міжгосподарська інтеграція, яка будується за 
принципом єдиного технологічного ланцюжка;
3) багатопрофільні кластерні утворення, що об’єднують, як правило, під-
приємства різних галузей у межах компактної території.

Джерело: складено автором на основі даних [5; 10; 11]

 

• Територіальна (просторова) 
концентрація підприємств;   

• Спеціалізація, фокусування 
діяльності учасників;  

• Наявність збалансованого складу 
учасників агломерації і 
компліментарність їх діяльності 

 

Вимоги до мінімальної якісної і кількісної 
присутності підприємств для 
формування «критичної маси» 

(можливість формування агломерації) 
 

Можливість започаткування 
взаємодії підприємств на принципах 
функціонування кластеру (запуск 

діяльності агломерації) 
 
• Наявність попиту 
• Доступність ресурсів 
• Можливість встановлення 

зв’язків та взаємодії̆ між 
учасниками кластерів 

• територіальної (просторової) концентрації; 
• спеціалізації; 
• стійкості взаємозв’язків; 
• конкурентності;  
• юридичної і організаційної самостійності учасників;  
• синергетичності. 
 

Функціонування агломерації на кластерних принципах 
 

+ 
 

Рис. 1. Самопідтримувана ланцюгова реакція кластероутворення
Джерело: розроблено автором
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вадження кластерних підходів, або інституційними 
системами. Багатоядерний або поліполярний міжна-
родний кластер базується на «існуванні регіональних 
мереж/кластерів, як засновницьких елементів» [10], 
у межах чого будується транскордонна мережа.

Коли потенційне ядро кластера виявлено, воно 
має бути оцінено з позиції здатності до кластеро-
утворення. Оцінка ядра агломерації підприємств у 
галузі чи регіоні як передумови кластеризації може 
бути здійснена з позиції наявності «критичної маси» 
потенційних учасників або можливості її створення. 
Поняття «критичної маси», в найбільш широкому 
сенсі, означає достатню кількість учасників, необ-
хідну для виникнення кластера, тобто мінімальну 
кількість і якість підприємств, яка потрібна для 
початку самопідтримуваної ланцюгової реакції, що 
передбачає започаткування взаємодії підприємств на 
принципах функціонування кластера: територіаль-
ної (просторової) концентрації, спеціалізації, стій-
кості взаємозв’язків, конкурентності, юридичної і 
організаційної самостійності учасників, що веде до 
синергетичності діяльності. Запуск такої самопід-
тримуваної ланцюгової реакції кластероутворення 
при наявності достатньої кількості підприємств, є 
можливий, якщо існує наявність попиту на продук-
цію кластера, доступність ресурсів для забезпечення 
діяльності, можливість встановлення зв’язків та вза-
ємодії між учасниками кластерів (див. рис. 1).

На початкових стадіях формування кластера 
«критична маса» підприємств може не бути при-
сутня, важливим у даному контексті є визначення 
можливості створення «критичної маси» та необхід-
них умов для її започаткування.

Оцінка потенціалу ядра кластеру включає у себе 
визначення таких складових як: агломерація під-
приємств та інших суб’єктів у галузі/регіоні, наяв-
ність ресурсів у галузі/регіоні, стан господарських 
зв’язків, параметри попиту (див. табл. 2). Такі скла-
дові перебувають у взаємозв’язку і взаємодії між 
собою і в цілому.

1. Агломерація підприємств у галузі чи регіоні
Визначення передумов щодо потенціалу розвитку 

виробничої кластерної агломерації передбачає необ-

хідність виявлення таких трьох складових, як: гео-
графічна близькість, наявність критичної маси, зба-
лансованість складу учасників потенційного ядра.

Оскільки потенційно в кластері має бути сфор-
мована мережа, що містить якісний і збалансований 
склад комерційного, державного та освітнього секто-
рів, наявність супутніх і підтримуючих галузей [8], 
на початку формування кластера важливим є визна-
чення перспектив формування такого складу учас-
ників, що відкриватиме можливості для розвитку 
зв’язків між ними і в кінцевому рахунку, зробить 
формування і розвиток кластера більш стійким.

Як зазначає С. Соколенко, потенціалом для роз-
витку кластерів може виступати як географічна 
концентрація суб’єктів господарювання, коли клю-
чові учасники кластерів знаходяться в географічній 
близькості один до одного, що відкриває можливості 
для активної взаємодії, так і можливість збільшити 
кількість контактів і зв’язків за рахунок сучасних 
засобів комунікації, транспортних умов [4], що в 
цілому може бути охарактеризовано як просторова 
близькість.

Важливою передумовою формування кластера, як 
зазначає С. Камас, є можливість створення якірного 
ефекту [2], що сприятиме розвитку агломерації і 
залучатиме компанії до регіону. А. Маршаллом було 
визначено, що підприємці намагаються розміщати 
своє виробництво, при інших рівних умовах, поряд 
з ринком збуту, а також поряд з основними поста-
чальниками, що призводить до концентрації вироб-
ництва, а така концентрація, у свою чергу, залучає 
все нових і нових виробників.

Підприємницький сектор у кластері може бути 
сформований внутрішніми економічними суб’єктами, 
або із залученням іноземних учасників. Іноземні 
учасники розміщують свою діяльність в тих регіо-
нах, де існує можливість отримати доступ до дешев-
ших капітальних ресурсів, маркетинговий досвід, 
отримати пільги входження на ринки, доступ до 
запатентованих технологій або тих технологій, що не 
торгуються, підвищити управлінської ефективності 
та ефекту масштабу. В цілому чинники, що впли-
вають на вибір місця розташування або перелока-

Таблиця 2
Критерії до оцінки потенціалу ядра кластеризації в умовах міжнародного бізнес-середовища

Група Критерії Рівень достатності 

Агломерація 
підприємств та інших 
суб’єктів у галузі/регіоні 

• територіальна (просторова) близькість підпри-
ємств; 
• концентрації фірм;
• спеціалізація, компліментарність діяльності учас-
ників;
• наявність збалансованого складу учасни-
ків агломерації (виробників, постачальників, 
дистриб’юторів, навчальних закладів, науково-
дослідних організацій, фінансових посередників)

наявність «критичної маси»  спеціа-
лізованих підприємств або потенціал 
для її створення, можливість ство-
рення якірного ефекту для форму-
вання і залучення нових підприємств 
з урахуванням стадії життєвого циклу 
продукції/галузі

Доступність ресурсів у 
галузі/регіоні 

наявність і доступність ресурсів:
• природніх;
• трудових;
• капітальних;
• інфраструктурних;
• підприємницьких;
• технологічних і ноу-хау; 
• некомерційних тощо

наявність ресурсів або можливість їх 
компенсації. При цьому, недостатність 
природніх, капітальних, технологіч-
них ресурсів може бути компенсована 
разі високої прибутковості заплано-
ваної діяльності, однак компенсація 
матеріального капіталу потребуватиме 
час

Стан господарських 
зв’язків  

• стан розвитку міжнародних господарських 
зв’язків галузі/регіону;
• сутність взаємозв’язків (співробітництво, конку-
ренція);
• широта взаємозв’язків (налагодженість внутріш-
ньогалузевих, міжгалузевих зв’язків, орієнтація 
зв’язків);
• якість взаємозв’язків (системність, періодичність, 
інтенсивність взаємозв’язків)

наявність або можливість налаго-
дження зв’язків між учасниками, 
однак мають бути враховані мож-
ливості і обмеження налагодження 
структурної взаємодії між учасниками 
в підприємницькому секторі, з дер-
жавними органами влади, з науково-
дослідними організаціями 

Джерело: розроблено автором
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ції зарубіжних фірм може бути пояснений на основі 
еклектичної парадигми Даннінга (OLI) як результат 
отримання переваг володіння, розміщення та інтер-
налізації [12]. Якщо регіон надаватиме такі переваги 
суб’єктам підприємництва, відповідно, вони будуть 
робити вибір на користь розміщення в регіоні і про-
мислова агломерація буде зростати.

2. Наявність ресурсів
Забезпеченість регіону ресурсами, природними 

ресурси, трудовими, капітальними, технологіч-
ними, може виступати передумовою розвитку ділової 
активності в ньому, приваблюючи суб’єктів підпри-
ємництва до регіону і відкриваючи перспективи для 
формування кластера.

Розглядаючи проблему забезпеченості регіонів 
ресурсами у міжнародному масштабі, потрібно від-
значити, що в сучасних умовах зростає мобільність 
факторів виробництва, у зв’язку з чим у разі дефі-
циту факторів виробництва підприємства можуть 
легко отримати доступ до потрібних ресурсів за допо-
могою здійснення глобальної стратегії або ж компен-
сувати їх відсутність шляхом застосування більш 
досконалих технологій. Окремі регіони і країни дося-
гають успіху в тих галузях економіки, в яких вони 
особливо вдало створюють фактори виробництва і 
забезпеченість факторами виробництва в конкретний 
момент часу, має менше значення, ніж швидкість і 
ефективність створення цих факторів [1]. При цьому 
необхідно виокремити, дефіцит яких ресурсів потен-
ційно може бути компенсований у процесі міжнарод-
ної кластеризації.

Так, природні ресурси, кліматичні умови, геогра-
фічне положення, що належать до основних факто-
рів, тобто тих, які країна отримує за спадщину або 
при незначних капіталовкладеннях, мають найбільш 
важливе значення у видобувних галузях і в галузях, 
пов’язаних з сільським господарством. Для розвитку 
інших галузей такі переваги не мають особливого 
значення, оскільки їх нестача може бути компенсо-
вана в результаті переведення діяльності закордон 
або здійснення закупівель за кордоном.

Оцінка забезпеченості регіону трудовими ресур-
сами зазвичай орієнтована на внутрішні трудові 
ресурси регіону, хоча й існують приклади масо-
вого переміщення населення для роботи в окремих 
регіонах, однак таке переміщення доцільне лише у 
разі неосвоєності регіону і дефіциту робочої сили в 
цілому, мобільність робочої сили, зокрема міжна-
родна мобільність, обмежена, крім руху управлін-
ських кадрів і окремих висококваліфікованих спе-
ціалістів.

Наявність технологічних ресурсів у даному кон-
тексті означає наявність формалізованих техніч-
них ресурсів: наукових винаходів та інновацій, які 
можуть бути оцінені у розрізі патентів та прав інте-
лектуальної власності, статистики доходів від ліцен-
зування, науково-технологічних праць та неявних 
ресурсів. При цьому, незважаючи на сучасні мож-
ливості транспорту і комунікацій, передача знань 
і технологій в міжнародному середовищі має обме-
жені можливості щодо передачі неявних знань, осно-
вою яких є регулярні неформальні зв’язки, можливі 
лише в умовах територіальної близькості, оскільки 
процес передачі знань у міжнародному масштабі між 
окремими країнами більш структурований і плано-
мірний, відповідає більш формалізованим або коди-
фікованим формам передачі знань і технологій, порів-
няно з локалізованими процесами поширення знань 
і технологій. Важливою відмінністю між локальною 
передачею та міжнародним трансфером знань і тех-

нологій є регулярні неформальні зв’язки, можливі 
лише в умовах територіальної близькості, тому, не 
зважаючи на сучасні можливості транспорту і кому-
нікацій, передача знань і технологій у міжнародному 
середовищі має обмежені можливості щодо передачі 
неявних знань, у зв’язку з цим, необхідним є визна-
чення наявності специфічних знань у рамках окре-
мої території як конкурентної переваги даної терито-
рії для формування кластера в умовах міжнародного 
бізнес-середовища.

Наявність капітальних ресурсів як у фізичному, 
так і грошовому виразі є важливою передумовою 
до формування кластерів. Відсутність фінансових 
ресурсів, інвестиційних, кредитних, може бути ком-
пенсована шляхом залучення інших джерел фінансу-
вання на міжнародних ринках. При цьому, як зазна-
чає М. Портер, джерелом конкурентної переваги, а 
отже і передумовою для формування кластерів, є не 
доступ до інвестиційних ресурсів, а здатність ком-
паній використовувати дані інвестиційні ресурси 
найбільш ефективним чином. Наявність фізичного 
капіталу має найбільше значення з позиції часового 
періоду. Сучасні виробничі потужності і науково-
дослідні лабораторії, наявність розвиненої інфра-
структури – фізичної, логістичної, інноваційної – 
дозволяють досягти конкурентної переваги більш 
високого рівня, однак потребують значних витрат 
часу і коштів на їх створення і розвитку.

3. Стан існуючих взаємозв’язків
Однією із ключових ознак успішних кластерів є 

наявність стійких зв’язків, технічних, соціальних, 
когнітивних, адміністративних, легальних, еко-
номічних між суб’єктами підприємництва в клас-
тері. Такі зв’язки формуються за двома напрямами: 
зв’язки між різними учасниками всередині країни – 
підприємствами, підприємствами і науково-дослід-
ними центрами, підприємствами і державними орга-
нами влади, та зовнішньоекономічні зв’язки.

Передумовами формування внутрішніх зв’язків 
можуть виступати наявність промислових мереж 
або окремих зв’язків та взаємодії між суб’єктами 
підприємництва на території регіону, наприклад, 
взаємозв’язок між провідними підприємствами та 
постачальниками, між самими постачальниками, 
наявність окремих стійких або періодичних госпо-
дарських зв’язків між підприємствами, вищими 
навчальними закладами, науково-дослідними інсти-
тутами в рамках реалізації сумісних проектів та 
програм або здійснення спільних заходів між під-
приємствами, зокрема заходи щодо колективного 
просування продуктів та послуг на вже існуючі та 
нові ринки [4].

Розглядаючи територію з позиції потенціалу фор-
мування міжнародних кластерів, необхідно відзна-
чити, що наявність окремих міжнародних зв’язків у 
компаній, що функціонують в рамках регіону, може 
надавати передумови для подальшої інтенсифіка-
ції міжнародних зв’язків іншим учасників регіону 
у даному напрямі. Компанії отримують доступ до 
зовнішніх ресурсів через їхні позиції і відносини у 
мережі; при цьому мережа, що склалася всередині 
країни, може виходити далеко за межі кордонів кра-
їни, відносини у мережі можуть бути використані в 
якості містків до інших мереж у інші країни [13]. 
Однак для того, щоб вступити до мережі, ззовні необ-
хідно, щоб інші учасники були вмотивовані вступити 
у взаємовідносини.

На шляху до успішної кластерної взаємодії та 
сприяння розвитку інноваційної діяльності можуть 
стояти п’ять внутрішніх прірв всередині кластера, 
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які необхідно подолати для успішної взаємодії в рам-
ках кластера, а саме [14]: розрив у доступі до дослі-
джень (обмеження взаємодії між фірмами та нау-
ково-дослідними організаціями); розрив у доступі до 
освіти (обмеження взаємодії між фірмами та органі-
заціями освіти); розрив у доступі до капіталу, обме-
ження взаємодії між фірмами та фінансовими орга-
нізаціями; розрив у зв’язку з урядом (обмеження 
взаємодії між підприємствами та державними орга-
нами); розрив у зв’язку фірма–фірма (обмеження 
взаємодії між фірмами).

Подолання цих прірв і налагодження «мостів вза-
ємодії між суб’єктами» формує передумови для ство-
рення успішних кластерів і підвищенню рівня інно-
ваційної діяльності.

У результатах досліджень, проведених Г. Коке-
ром, щодо інтернаціоналізації мереж зазначається, 
що основними проблемами в процесі встановлення 
мережевих взаємозв’язків є такі [15]: відсутність 
довіри між партнерами (23%), партнери виступають 
конкурентами, тому виникають конфлікти інтересів 
(22%), що було визначено в якості основних пере-
шкод на шляху транснаціонального співробітництва, 
нестача фінансування (16%), брак часу або виробни-
чих потужностей (14,5%). При цьому мовні бар’єри 
(6%) і географічні відстань (5%) є досить незначними 
факторами, що стримують міжнародну співпрацю.

4. Сприятливість умов попиту
Важливим аспектом визначення передумов є 

виявлення потенційного попиту на кінцеву продук-
цію. Зміна умов попиту на кінцеву продукцію одних 
підприємств буде визначати попит на продукцію 
постачальників цих підприємств і змінювати попит 
на продукцію у всьому ланцюгу створення вартості. 
При цьому необхідно розділяти внутрішній попит і 
попит на зарубіжних ринках.

Подібні нововведення послуг на подібних ринках 
можуть призводити до принципово різних результа-
тів, що на прикладі результатів дослідження, про-
ведених Дж. Німінен щодо впровадження класте-
рами інновацій з потенціальним масовим попитом, 
може бути пояснене часом впровадження інновацій 
та їхньою якістю, тому на етапі формування клас-
теру важливим є виявлення потенційних ринків і 
пропонування їхніх товарів чи послуг, які затребу-
вані ринком і матимуть потенціал для дифузії [3]. 
У даному випадку необхідно розглянути перспек-
тивні ринки щодо інтернаціоналізації підприємств, 
оцінюючи насамперед ємність попиту, динаміку його 
розвитку, диференціацію за видами продукту, вимо-
гливість покупців до якості товарів і послуг. Наступ-
ним кроком є визначення цільових ринків шляхом 
проведення ранжування потенціальних ринків збуту 
за критеріями: платоспроможність, віддаленість від 
регіону, чутливість до змін, насиченість конкурент-
ного середовища, рівень потенційної прибутковості 
роботи, наявності специфічних вимог.

Висновки. Таким чином, формування і розвиток 
кластера є комплексним процесом, в який залучено 
широке коло учасників, однак рушійною силою його 
розвитку виступає ядро від якого залежить подаль-
ший розвиток кластера.

Визначено, що оцінка потенціалу ядра кластера 
може бути здійснена на основі характеристики таких 

складових, як: агломерація підприємств та інших 
суб’єктів у галузі/регіоні, наявність ресурсів у 
галузі/регіоні, стан господарських зв’язків, попит, 
які перебувають у взаємозв’язку і взаємодії між 
собою. При розгляді таких компонентів формування 
кластера доцільним є визначення параметрів їхньої 
достатності, наявності, можливості формування або 
можливості компенсації за рахунок залучення іно-
земних учасників і розвитку міжнародної діяльності.

Виявлено, що наявність зв’язків між підприєм-
ствами, науково-дослідними установами, держав-
ними органами може надавати підприємствам конку-
рентну перевагу і виступає передумовою формування 
кластера, відсутність таких зв’язків на початку фор-
мування кластера може бути компенсована наяв-
ністю можливостей їх сформувати у разі наявності 
інших конкурентних переваг.
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