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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Одним з основних завдань на сучасному етапі 

розвитку вітчизняної економіки є підвищення ефективності функціонування 
регіонів. Вирішення цього завдання передбачає раціональне використання 
виробничого та людського потенціалу регіонів, застосування сучасних 
маркетингових інструментів та прогресивних форм управління територіальним 
господарством. Досвід багатьох європейських країн незаперечно доводить, що 
ефективним напрямом досягнення зазначеного є кластеризація.  

Кластерна концепція поступово отримала всесвітнє визнання, оскільки  
еволюційний розвиток кластерних утворень різних типів привів до ефективного 
функціонування підприємств у регіонах, створення нових місць праці, збільшення 
доходів і підвищення життєвого рівня населення. Дослідження процесів 
організації/формування та функціонування кластерних утворень  багатьма вченими 
світу  дало можливість з’ясувати сутність кластерів, їх типи,  виявити і 
класифікувати чинники, що зумовлюють ефективність їх діяльності, а відтак 
розробити рекомендації щодо використання кластерів у конкретних економічних 
умовах інших країн.  

Урядами багатьох країн розроблена і втілюється державна політика 
кластеризації. Водночас регіональні органи влади використовують кластерний 
підхід для підвищення конкурентоспроможності своїх територій. 

Такий підхід базується на отриманні додаткових переваг від взаємовигідної 
співпраці суб'єктів господарювання за рахунок отримання синергетичних, 
мережевих ефектів та зниження рівня трансакційних витрат, що дає змогу отримати 
додаткові конкурентні переваги на різних етапах соціально-економічного розвитку 
регіону.  

Процедура створення кластерів грунтується на відповідних принципах, враховує 
конкретні умови й вимагає певної послідовності етапів, що зумовлює  використання 
різноманітних мотиваційних механізмів участі суб'єктів господарювання в 
кластерах і є предметом численних наукових досліджень. 

Теоретичним основам формування кластерів присвятили свої праці зарубіжні та 
вітчизняні вчені, серед яких П. Бекатіні, М. Войнаренко, Е. Гідденс, М. Енрайт,  
О. Кузьмін, М. Макаренко, А. Маршалл, Н. Мікула, М. Портер, О. Похильченко,  
С. Соколенко, А. Скотч, В. Чужиков, В. Шовкалюк та ін. Обґрунтовується роль 
кластерних формувань на регіональному рівні у роботах науковців В. Гоблика,  
Н. Кубіній, В. Мікловди, М. Пітюлича, С. Сембера, С. Слави, О. Чубар та ін. 

Зважаючи на практичний вітчизняний досвід функціонування кластерів і 
відсутність формалізованої державної політики кластеризації в Україні,  в умовах 
децентралізації регіональні органи влади ініціюють створення кластерів різних типів 
з метою підвищення ефективності використання місцевого ресурсного потенціалу і 
конкурентоспроможності регіону.  

Проведені дослідження соціально-економічного розвитку Закарпатської області, 
її ресурсного потенціалу і основних тенденцій економічного зростання виявили, що 
пріоритетними сферами залишаються, передусім, сільське та лісове господарства 
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області, туризм та реакреація і є всі передумови для створення кластерних утворень 
у сфері переробної промисловості сільськогосподарської продукції, а також 
виробництва біомолока та біом’яса. Окрім того, виявлено нові чинники для 
продовження реалізації кластерних ініціатив, розпочатих у рамках напрацювань  
швейцарсько-українського проекту FORZA щодо розвитку лісового господарства 
Закарпаття.   

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних учених – 
економістів щодо розроблення кластерної проблематики, слід відзначити, що окремі 
аспекти функціонування кластерів та кластеризації економіки регіонів залишаються 
дискусійними і потребують подальшого дослідження. Особливо потребують 
опрацювання механізми використання кластерів у системі управління регіоном. 
Актуальність розв’язання цих проблем зумовили вибір теми дисертаційної роботи, 
визначили її мету і завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.         
Тематика дисертаційного дослідження відповідає державним, галузевим та 

регіональним науковим програмам і темам, тематиці наукових досліджень 
економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: 
«Інституційне забезпечення розвитку пріоритетних сфер економіки Закарпаття – 
основа інтеграції регіональної господарської системи в посткризовий період» (витяг 
з протоколу №10 засідання вченої ради економічного факультету ДВНЗ «УжНУ» від 
11.11.2010р.), де автором запропоновано науково-методичні підходи до 
обґрунтування розвитку кластерних формувань в агропромисловому і 
лісопромисловому виробництвах у системі сталого розвитку Закарпатської області, 
довідка № 1358/01-27 від 06.05.2016 p. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування науково-
теоретичних, методичних і прикладних засад формування та розвитку кластерів у 
пріоритетних сферах економіки регіону в умовах зростання конкуренції у світовому 
господарстві.  

Досягнення вказаної мети зумовило необхідність вирішення таких основних 
завдань:  

- систематизувати та узагальнити теоретико-методичні засади дослідження 
процесів формування та розвитку кластерів; 

- поглибити сутність понятійно-термінологічного апарату об’єкта дослідження; 
- узагальнити світовий досвід кластеризації та можливості його використання в 

регіонах України; 
- дослідити передумови формування регіональних кластерів в 

агропромисловому і лісопромисловому виробництвах Закарпатської області; 
- проаналізувати ефективність роботи сфери переробної промисловості регіону 

та можливість формування кластерів; 
- визначити стратегічні орієнтири кластеризації регіональної економіки в 

умовах міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції; 
- запропонувати перспективні напрями розвитку кластерів у лісовому 

господарстві; 
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- обґрунтувати стратегічні орієнтири формування промислових кластерів 
регіону.  

Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку кластерів у 
пріоритетних сферах економіки регіону. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та прикладні 
аспекти кластеризації регіональної економіки з метою підвищення її 
конкурентоспроможності в умовах інноваційного розвитку. 

Методи дослідження. Досягнення мети дослідження вимагало застосування як 
теоретичних, так і емпіричних методів. У ході дослідження теоретико-методичних 
та інституційних засад формування і розвитку кластерів у пріоритетних сферах 
регіональної економіки використано діалектичний метод, метод аналізу, порівняння 
та узагальнення фундаментальних положень сучасної економічної теорії щодо 
функціонування кластерів у різних сферах виробництва з дотриманням вимог 
охорони довкілля, викладених у працях вітчизняних та зарубіжних вчених,  а також 
нормативно-правових актах України та Європейського Союзу. 

Використання таких емпіричних методів, як системний аналіз, статистичний, 
економіко-статистичний (групування), обчислення динаміки приросту (зменшення), 
аналізу ієрархій, експертних оцінок, вибіркового екпертного опитування дозволило 
розкрити тенденції щодо можливостей формування кластерів у пріоритетних сферах 
господарювання Закарпатської області та визначити перспективні напрями 
кластеризації економіки регіону в контексті підвищення її конкурентоспроможності. 
Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні й 
узагальненні даних статистичних служб України та Закарпатської області, а також 
матеріалів Закарпатського обласного управління лісового та лісомисливського 
господарства та корпорації «Закарпатсадовинпром». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку науково-
методичних підходів до формування кластерів на принципах гармонізації інтересів, 
підприємництва, взаємовигідності. У результаті дисертаційного дослідження 
отримано такі основні положення, що визначають наукову новизну: 

вперше: 
• запропоновано концептуальний підхід до процесу кластеризації регіональної 

економіки шляхом паралельного формування групи  кластерів у пріоритетних 
сферах господарства регіону з урахуванням чинників природно-економічного 
зонування території, видів діяльності та налагоджених міжсекторальних 
коопераційних зв'язків,  що створить передумови прискореного розвитку території 
подолання дезінтеграційних процесів та підвищення її конкурентоспроможності;  

удосконалено: 
• методичні підходи до дослідження процесів формування та розвитку кластерів 

як детермінантів впливу на зміну механізмів регіонального управління через 
співпрацю в межах локалізованих кластерів, що сприятиме як підвищенню 
економічної ефективності функціонування виробничо-активних суб'єктів 
господарювання у пріоритетних сферах регіональної економіки, так і системи 
регіонального управління; 
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 механізм розробки і реалізації стратегій функціонування кластерів шляхом 
використання прогнозів і врахування тенденцій розвитку кон’юнктури відповідних 
товарних ринків, насамперед виноробства, виробництва безалкогольних напоїв, 
ягідництва, продукції молочного та м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства, 
птахівництва, бджільництва тощо, що забезпечить постійний ефективний розвиток 
кластерів і своєчасне прийняття рішень стосовно актуалізації цілей; 

дістали подальшого розвитку: 
• трактування сутності кластеризації як процесу створення кластерів, процедура 

якого базується на відповідних принципах, ураховує конкретні умови і вимагає 
певного порядку і послідовності етапів - від опрацювання ідеї і підписання 
протоколів про наміри до затвердження установчих документів та інших актів, що, в 
свою чергу, зумовлює  використання мотиваційних механізмів участі суб'єктів 
господарювання в кластерах. 

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що викладені у 
роботі пропозиції щодо створення передумов формування кластерів дозволяють 
розробити програми кластеризації регіональної економіки. Основні положення 
дисертаційної роботи, доведені до рівня методичних розробок і рекомендацій, 
можуть використовуватися в практичній діяльності при прийнятті управлінських 
рішень щодо створення та підтримки кластерних формувань. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес 
Ужгородського національного університету при викладанні дисциплін «Регіональна 
економіка», «Розміщення продуктивних сил», «Еколого-економічні основи 
природокористування». Основними теоретико-методичними результатами 
дослідження, що впроваджуються у навчальний процес, є обгрунтування ролі 
кластерних формувань у регіональній економіці, що засвідчує довідка № 1358/01-27 
від 06.05.2016 p.  

Рекомендації і пропозиції автора дисертаційної роботи використано 
Департаментом економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної 
адміністрації (довідка № 03-1/91 від 29.01.2016 р.),  Управлінням економіки та 
підприємництва Ужгородської міської ради (довідка №13/19.01-09 від 10.02.2016 р.), 
а також Комітетом з питань промислової політики та підприємництва Верховної 
Ради України  (довідка №04-30/14-73/35224 від 15.02.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею. Наукові результати досліджень, які викладені в дисертації і 
виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ті положення та ідеї, що є 
результатами особистих досліджень здобувача. Особистий внесок автора у працях, 
опублікованих у співавторстві, зазначений у переліку публікацій за темою 
дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на таких 
міжнародних та всеукраїнських конференціях: ІХ Міжнародній науково-практичній 
конференції  «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд»  
(м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 р.), Міжнародній науково-практичній 
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конференції для студентів, аспірантів та молодих учених «Економічна безпека 
країни: загроза та виклики в умовах глобалізації» (м. Київ, 20 листопада 2015 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна інфраструктура 
України: стан та аналіз умов розвитку» (м. Одеса, 21 листопада 2015 р.) 

Публікації результатів наукових досліджень. Результати дослідження 
викладено у 10 наукових працях, з яких одна - розділ у колективній монографії;  
5 - публікації у наукових фахових виданнях України, 3 – публікації у наукових 
фахових виданнях інших держав, 1 – в інших виданнях та 3 доповіді на науково-
практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій – 5,04 друк. арк., з яких 
особисто авторові належить  3,98 друк. арк., що повністю відображають зміст 
роботи. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основна 
частина дисертаційної роботи викладена на 190 сторінках комп’ютерного тексту. 
Дисертація містить 40 таблиць, 17 рисунків, 4 додатки. Список використаних 
джерел налічує 196 позицій, викладених на 23 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі «Теоретико-методичні основи формування та розвитку 
кластерів» здійснено теоретичні узагальнення сутності категорій «кластер» і 
«кластеризація» відповідно до класичного визначення М. Портера, який розглядає 
кластер як групу взаємозалежних компаній і пов’язаних з ними організацій, що 
географічно є сусідами і діють у певних сферах, характеризуються спільною 
діяльністю і взаємодоповнюють одне одного.  

Виявлено, що кластери мають істотні відмінності від мережевих утворень; попри 
певні труднощі, з якими зустрічаються ініціатори створення кластерів,  є значні 
позитивні результати  їх  функціонування (рис. 1.). 

По-перше, кластери, на відміну від мереж, охоплюють значно ширше коло 
учасників, зокрема інститути підтримки, виробничі і комерційні структури, серед 
яких виробники, постачальники компонентів, дистриб’ютори, а також 
представництва регіональних і національних органів влади. У рамках кластерів 
виникають ділові мережі компаній, що надають послуги в технічній, 
адміністративній і фінансовій сферах. Водночас мережу визначають як групу фірм, 
що об’єднуються з метою використання своїх особливостей, ресурсів, специфічних 
переваг перед іншими при реалізації спільних взаємовигідних проектів. При цьому 
на практиці створюються як неформальні (м’які), так і формальні (тверді) мережі. У 
першому випадку неформальні мережі створюються, якщо фірми поєднуються для 
вирішення обмеженої кількості завдань, у другому - коли об’єднання ставить значно 
серйозніші, матеріальні цілі.  

По-друге, підтверджено, що ініціаторами створення кластерів здебільшого є ВНЗ 
(вищі навчальні заклади) та НДІ (науково-дослідні інститути); органи влади різних 
рівнів (національні, регіональні, локальні), а також нерідко і ТНК (транснаціональні 
корпорації) для певного типу кластерів. 
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По-четверте, кластери і мережі дозволяють підвищувати рівень інноваційності і 
конкурентоспроможності підприємств на ринку, надають можливість малим і 
середнім фірмам отримати синергетичний ефект та «ефект масштабу» за рахунок 
співпраці чи об'єднання зусиль, тобто отримати переваги, притаманні великим 
підприємствам чи ТНК. 

Обґрунтовано, що реалізація кластерного підходу в сучасних умовах вимагає 
зміни системи управління регіоном, що супроводжується зміною ядра (провідної 
ланки) господарської системи. Участь регіональних органів влади в процесах 
кластеризації економічної системи змінює методи управління і відносини між 
суб'єктами господарювання в регіоні.  

Доведено, що передумовами формування і розвитку кластерів є: наявність 
значної кількості малих та середніх підприємств, які працюють в одній сфері, або 
технологічно пов'язані чи доповнюють один одного; наявність розвинутої 
інфраструктури, природних чи матеріальних ресурсів, відповідних навичок у 
населення і достатньої кількості  висококваліфікованих спеціалістів тощо. 

Узагальнення світового досвіду виявило різноманітність підходів до формування 
і розвитку кластерів. Базовими з яких є італійська, датська і голландська моделі.  

Для італійської моделі характерний еволюційний процес формування та 
розвитку кластерів, без втручання держави. Для забезпечення 
конкурентоспроможності малі та середні підприємства, більшість з яких – це 
родинний бізнес, об’єднують свої зусилля  в питаннях постачання, маркетингу, 
впровадження інновацій тощо з метою зниження собівартості виробництва 
продукції і послуг.  

Характерними рисами італійської моделі кластеру є: відсутність формалізації 
структури кластеру; відсутність фінансових/капітальних зв'язків; відсутність 
відокремленої управлінської/координуючої структури; зв'язки між підприємствами 
ініційовані власниками; близькі родинні зв'язки; сильна залежність і прив’язка до 
території, а також високий рівень регіональної ідентифікації; давні традиції сильних 
торгових гільдій; високий ступінь незалежності від центрального уряду. 

Для датської моделі характерним є: розвиток навичок координатора кластеру; 
розроблення поетапної навчальної програми; забезпечення доступності до 
діагностики та аналітичної роботи в кластері; розроблення чіткої стратегії для 
кластерів або мереж співробітництва. 

В Голландії, розвиваючи датську модель, в основному було покладено 
забезпечення тісної співпраці виробничих підприємств з наукою – сектором 
науково-дослідних установ, тим самим полегшуючи доступ до нових технологій, 
інформації, знань та навичок, а також до контрольно-вимірювальної апаратури, 
якою оснащено науково-дослідний сектор. Така структура дозволяє значно знизити 
витрати на впровадження технологій (розподіл коштів-витрат між учасниками  
кластеру), що в перспективі зумовлює зниження собівартості продукції, яка 
виробляється на підприємствах кластеру. 

Характерними ознаками голландської моделі є: акцент на інновації і 
технології; активна інноваційна політика уряду; тісна співпраця  бізнесу і науково-
дослідного сектору. 
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Таблиця 1 
Валовий збір продукції сільського господарства  

у розрізі природно-економічних зон Закарпатської області у 2014 році* 

Райони  

Зе
рн

о,
 

ти
с.

 ц
 

К
ар

то
пл

я,
 

ти
с.

 ц
 

О
во

чі
,  

ти
с.

 ц
 

П
ло

ди
 і 

яг
од

и,
 

 т
ис

. ц
 

В
ин

ог
ра

д,
 

ти
с.

ц 

М
'я

со
,  

ти
с.

т 

М
ол

ок
о,

 
ти

с.
т 

Низинна природно-економічна зона 
Берегівський 802,9 409,0 521,0 112,5 108,7 6,1 18,9 
Виноградівський   731,0 512,3 686,8 102,0 36,5 10,7 41,2 
Мукачівський  841,6 1107,2 356,7 143,7 39,1 11,7 41,7 
Ужгородський  609,2 826,6 388,3 106,5 16,5 4,8 21,7 
Частка від загальнообласного 
показника,% 86,92% 46,74% 65,74% 34,92% 69,14% 38,13% 30,16% 

Передгірна природно-економічна зона 
Іршавський  195,6 507,0 573,0 153,2 86,1 9,0 40,4 
Тячівський  84,6 585,3 129,0 434,8 0,8 15,6 72,7 
Хустський   100,4 546,8 110,7 229,7 1,1 9,0 43,4 
Частка від загальнообласного 
показника,% 11,08% 26,83% 27,36% 61,44% 30,29% 38,47% 38,22% 

Гірська природно-економічна зона 
Великоберезнянський  12,5 393,9 42,0 7,2 0,4 2,6 18,0 
Воловецький  0,2 203,8 28,0 2,8 0,0 2,1 16,9 
Міжгірський  0,3 285,0 32,7 3,5 0,0 4,8 34,1 
Перечинський  32,0 244,5 26,2 18,1 1,0 1,9 12,3 
Рахівський  6,9 239,1 39,3 9,6 0,0 6,2 30,5 
Свалявський  16,7 248,2 36,6 7,3 0,2 2,9 17,7 
Частка від загальнообласного 
показника,% 2,00% 26,43% 6,90% 3,64% 0,57% 23,40% 31,63% 

*розраховано автором на основі вибіркових даних державної служби статистики Закарпатської 
області 

Практично все виробництво продукції рослинництва Закарпатської області, за 
винятком вирощування плодів та ягід, зосереджено у низинній природно-
економічній зоні. Зокрема виробництво зернових культур тут становить – 86,92%, 
картоплі – 46,74%, овочів – 65,74%, винограду - 69,14%.  

Що стосується плодів та ягід, а також продукції тваринництва, то їх виробництво 
в основному сконцентроване у передгірній природно-економічній зоні. Зокрема, 
частка виробництва м’яса та молока в аналізованій зоні становить 38,47% та 38,22% 
відповідно, а плодів та ягід – 61,44%. Частка виробництва рослинницької 
сільськогосподарської продукції, за винятком картоплі, в межах гірської природно-
економічної зони є незначною. Водночас тут значні обсяги виробництва продукції 
тваринництва (23,4% – виробництва м’яса та 31,36% – виробництва молока від 
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загальнообласного показника). Особливості розподілу сільськогосподарського 
виробництва та спеціалізації агровиробників у межах природно-економічних зон 
регіону мають ураховуватись при формуванні аграрних кластерів. 

Проведений аналіз показав, що в межах низинної та передгірної природно-
економічних зон Закарпатської області склалися найбільш сприятливі умови для 
формування кластерів з вирощування продукції рослинництва; натомість райони 
гірської зони мають значний потенціал щодо виробництва продукції тваринництва 
та формування в межах цих територій відповідних кластерів.  

Оцінювання лісоресурсного потенціалу та аналіз динаміки показників щодо 
проведення основних робіт у лісовому господарстві регіону протягом 2010-2014рр. 
(табл. 2) показало, що протягом аналізованого періоду  спостерігалася наростаюча 
тенденція за показником «рубки головного користування», які у 2014 р. порівняно з 
2010 р. збільшились на 70%. Разом з тим, на 15% знизився показник переведення у 
вкриті лісовою рослинністю землі. 

Таблиця 2 

Проведення основних робіт у лісовому господарстві Закарпатської області у 
2010-2014рр.* 

 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2010,  
% 

Відтворення лісів у лісовому фонді, 
тис. га 

 
2,2 

 
2,5 

 
2,8 

 
2,9 

 
3,2 

 
145,45 

у т. ч. садіння і висівання лісу, тис. 
га  

 
1,1 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,3 

 
118,18 

Переведення у вкриті лісовою 
рослинністю землі, тис. га 

 
2,0 

 
2,7 

 
3,2 

 
2,9 

 
1,7 

 
85,00 

Рубки лісу головного користування у 
лісовому фонді 

площа, тис. га 

 
 

1,0 

 
 

1,3 

 
 

1,3 

 
 

1,6 

 
 

1,7 

 
 

170,00 
вирубано ліквідної деревини, тис. м3  

342,4 
 

445,6 
 

441,2 
 

533,4 
 

536,2 
 

156,60 
Рубки формування і оздоровлення 
лісів та інші заходи, пов’язані з 
веденням лісового господарства 

площа тис. га 

 
 
 

24,3 

 
 
 

21,0 

 
 
 

20,6 

 
 
 

22,0 

 
 
 

25,7 

 
 
 

105,76 
вирубано ліквідної деревини, тис. м3  

871,2 
 

975,6 
 

1005,2 
 

995,6 
 

1176,7 
 

135,07 
Захист лісів від шкідників і хвороб 
біологічним методом, тис. га 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,7 

 
0,6 

 
200,00 

*розраховано автором на основі вибіркових даних державної служби статистики Закарпатської 
області 

Більш інтенсивно проводилися рубки формування й оздоровлення лісів та інші 
заходи, пов’язані з веденням лісового господарства. Зокрема площа вирубки 
ліквідної деревини за цим показником протягом 2010-2014рр. збільшилася на 
35,07%. Протягом аналізованого періоду суттєвого зростання зазнала і площа 
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проведення робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб (зокрема біологічним 
методом), що зросла на 100%. 

Матеріали дослідження свідчать, що у лісовому фонді області на площі  
14,9 тис. га зосереджено більше 1,8 тис. т лісових ягід (чорниць, малини, ожини), а в 
системі «Закарпатагроліс» - 50% площ грибних ресурсів області. 

Отже, економічний аналіз та оцінка ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання у пріоритетних сферах економіки Закарпаття засвідчили наявність 
в регіоні потужного потенціалу щодо створення кластерів у сільському, лісовому 
господарствах та інших сферах економічної діяльності. В регіоні склалися 
об’єктивні передумови для успішного функціонування плодово-ягідного та 
виноградного агропромислового кластерів. Водночас формування зазначених 
кластерів, які будуть спеціалізуватися на виробництві виноградних вин та коньяків, 
а також соків доцільно зосередити у низинній природно-економічній зоні, оскільки 
тут зосереджено найбільші площі та обсяги з виробництва винограду. Потенційні 
можливості щодо виробництва коньяків із виноградних спиртів доцільно 
реалізувати на базі корпорації «Закарпатсадовинпром».  

Значні потенційні можливості для створення лісопромислового кластеру  
зосереджені в господарствах ГДСЛАП «Закарпатагроліс» (Головне державне 
спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Закарпатагроліс»),  
де в середньому заготовлено 89,09 тис. м3 деревини, в т. ч. у передгірній природно-
економічній зоні – 27,1% (24,15 тис. м3) та 65,1% - у гірській (57,95 тис. м3), і тільки 
7,8% (6,99 тис. м3) у низинній зоні регіону. 

В роботі доведено, що одним з найважливіших суб’єктів-учасників кластеру є 
науково-дослідні установи регіону, без яких неможливе його ефективне 
функціонування, адже основною відмінністю кластеру від інших об’єднань є 
виробництво інноваційної продукції. Водночас університети та науково-дослідні 
заклади повинні виконувати роль економічних новаторів, стати центрами 
майбутнього економічного розвитку, осередками виявлення інноваційних, 
креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення потенційних можливостей 
розвитку локальних просторових господарств, у межах яких функціонує кластер. Не 
менш важлива роль у процесі формування кластерів та підтримки їх діяльності 
повинна відводитися державним органам влади, оскільки саме від них залежить 
створення сприятливих макроекономічних умов для стабільної роботи всіх 
суб’єктів. 

У третьому розділі «Перспективні напрями кластеризації економіки регіону 
в контексті підвищення його конкурентоспроможності» проаналізовано роль 
міжгосподарської кооперації і агропромислової інтеграції у формуванні кластерів. 
Зазначено,  що ґрунтовні дослідження розвитку теорії і практики кооперації 
здійснені видатним українським дослідником світового значення М. І. Туган-
Барановським, який ще на початку ХХ ст. зробив важливий висновок, що суть 
кооперації полягає насамперед в її самостійності і демократичності, у забезпеченні 
добровільності та особистій заінтересованості учасників у високоефективній 
діяльності. Він першим сформулював основний закон інвестиційної теорії циклів, 
відповідно до якого фази промислового циклу визначаються активністю 
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інвестування. По суті, цим закладено теоретичний фундамент під кластерні 
формування, які є вищою формою виробничих об’єднань, базуються на 
добровільному об’єднанні підприємств на основі договору або статуту для 
досягнення кращих результатів у виробничій і комерційній діяльності, забезпечення 
більш повного та ефективного використання виробничого потенціалу, застосування 
досягнень науки і техніки, впровадження передових технологій, вирішення 
соціальних проблем тощо. Водночас спеціалізація і кооперування є формами прояву 
суспільного поділу праці та виробництва. Багатогранністю спеціалізації 
виробництва та поділу праці характеризується економіка Закарпаття - щодо 
природних умов і ресурсів, різноманітності територій та ін. факторів, які 
проявляються в наступному: в регіоні протікає близько 9,5 тис. потоків і річок, в 
основному гірських; майже 80% території області займають гори; найбільше 
багатство регіону – ліси, які вкривають більше половини його території; мінерально-
сировинна база області налічує понад 220 родовищ більш як 30-ти видів корисних 
копалин (каолін, мармур, поліметали, алуніти, перліти, цеоліти, ліпарити, барити та 
ін.); вагому частку в економіці регіону займають такі види господарської діяльності, 
як заготівля та переробка деревини, харчова та легка промисловість, 
машинобудування, санаторно-курортне обслуговування та туризм, 
сільськогосподарське виробництво; область має умови для розвитку 
енергозабезпечення за рахунок гідроенергетичного потенціалу річок, а також 
альтернативних джерел: експлуатуються Русько-Комарівське в Ужгородському та 
газові родовища у Тячівському районах. 

Важливе місце в процесі створення кластеру відводиться стратегічному 
плануванню його розвитку. Так, поряд із збільшенням кількості учасників 
об’єднання доцільно передбачити нарощування площ плодово-ягідних та 
виноградних насаджень. В Концепції сталого розвитку Закарпаття відмічається, що 
регіон є самодостатнім у виробництві фруктів, овочів, ягід та картоплі. Водночас 
Закарпаття є одним з регіонів, що володіє унікальними умовами для розвитку 
садівництва та виноградарства, можливостями виробництва високоякісної продукції 
виноробства. Важливою частиною агропромислового виробництва області є харчова 
промисловість, яка включає понад 400 підприємств. Пріоритетними видами 
діяльності в галузі є виноробство, виробництво безалкогольних напоїв та розлив 
мінеральної води, хлібопекарна та консервна промисловість, а серед галузей 
тваринництва - молочне та м’ясне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво 
та бджільництво.  

На підставі розроблених прогнозів щодо нарощування площ та обсягів 
виробництва плодово-ягідної та виноградної продукції було опрацьовано стратегічні 
цілі розвитку кластерів  (табл. 3). 

На короткостроковий період (2015-2016 рр.) передбачено здійснити закладку 
питомників плодово-ягідних і виноградних насаджень з метою збільшення їх 
загальної площі. 

У середньо- та довгостроковому періодах за рахунок зростання урожайності як 
плодово-ягідних, так і виноградних насаджень створюється можливість довести 
споживання населенням аналізованих видів продукції у свіжому виді до науково 
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обґрунтованих норм, а також збільшити їх переробку на підприємствах харчової 
промисловості.  

Таблиця 3 
Прогнозування щодо нарощування площ та обсягів виробництва плодів, 

ягід і винограду з метою їх кластеризації в Закарпатській області* 
Показники по всіх 

категоріях 
господарств 

Досягнутий обсяг за  Прогноз на періоди  
1990 р. середньорічний 

показник за 
2010-2014 рр. 

коротко-
строковий  

(2015-2016 рр.) 

середньо-
строковий  

(2017-2021 рр.) 

довго-
строковий 

(2022- 
2031 рр.) 

Плоди і ягоди 
Загальна площа 
насаджень, тис. га 

 
33,6 

 
13,6 

Закладка 
питомників 

(розсадників) 
з метою  

досягнення 
показників 

1990 р.  
 

 
20,3 

 
33,8 

у т. ч. у 
плодоносному 
віці, тис. га  

 
 

24,7 

 
 

12,5 

 
 

16,6 

 
 

24,7 
Валовий збір, тис. т 138,8 112,1 149,1 221,8 
Урожайність, ц/га 
плодоносної площі 

 
55,9 

 
89,8 

 
89,8 

 
89,8 

Виноград  
Загальна площа 
насаджень, тис. га 

 
7,6 

 
4,2 

Закладка 
питомників 

(розсадників) 
з метою  

досягнення 
показників 

1990 р.  
 

 
5,2 

 
7,6 

у т. ч. у 
плодоносному 
віці, тис. га  

 
 

5,5 

 
 

3,8 

 
 

4,4 

 
 

6.2 
Валовий збір, тис. т 28,5 23,7 27,2 39.6 
Урожайність, ц/га 
плодоносної площі 

 
51,5 

 
61,9 

 
61,9 

 
61,9 

*розроблено автором 
 
У дисертаційній роботі викладено пропозиції щодо формування кластерів у 

галузях тваринництва з метою нарощування виробництва екологічно чистої 
продукції, передусім біомолока та м’яса, у зв’язку з чим необхідно довести поголів’я 
великої рогатої худоби, в тому числі корів, до рівня 1990р. 

З формуванням кластерів безпосередньо пов’язано лісопромислове виробництво, 
яке об’єднує лісогосподарську, деревообробну, целюлозно-паперову та лісохімічну 
діяльності, з яких кожна охоплює низку сфер, що забезпечують виробництво різних 
видів продукції.  

Враховуючи, що ГДСЛАП «Закарпатагроліс» має потужний лісоресурсний 
потенціал багатогранного значення та значний обсяг заготівлі деревини як за 
рахунок рубок головного користування, так і рубок ведення лісового господарства, в 
перспективі доцільно сформувати лісопромисловий кластер. 

Крім того, для створення кластерів в ГДСЛАП «Закарпатагроліс» в умовах 
кластеризації доцільно створити виробничі потужності з переробки деревини та 
продукції побічного лісокористування, для чого налагодити співробітництво з 
австрійськими кластерами, які спеціалізуються на спорудженні заводів, у тому числі 
підприємств з переробки деревини та лісової продукції побічного користування.   
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У дисертації розроблено й удосконалено методику формування лісових 
кластерів, апробовану у Львівській області, з виділенням стадій життєвого циклу 
кластеру (рис. 3). 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Етапи створення промислових кластерів у лісопромисловому 
виробництві Закарпатської області* 

*авторська розробка 
У перспективі доцільно створити деревообробний, лісохімічний, меблевий 

кластери, а також кластер з переробки продукції побічного користування лісом. 
Крім того, в лісопромисловому виробництві є передумови для створення кластеру з 
лозоплетіння, оскільки цей вид діяльності поширений в окремих районах гірської та 
передгірної природно-економічних зон.  

За аналогічною методикою доцільно здійснити  кластеризацію в 
агропромисловому виробництві регіону відповідно до відмічених етапів та стадій 
життєвого циклу. Створивши в перспективі плодово-ягідний, виноградний, 
біомолочний та біом’ясний кластери, за рахунок нарощування поголів’я  великої 
рогатої худоби та овець на території гірських та передгірних районів доцільно також 
відтворити народні промисли (виробництво килимів, ліжників та інших шкіряних і 
вовняних виробів) за рахунок синергії від кластеризації цих видів діяльності. 

 

Деревообробний  Лісохімічний  Меблевий  Побічного 
користування лісом 

Підготовчий етап 

Етап формування взаємної 
довіри  

Організаційний етап створення 
кластеру 

Етап зростання та стадії життєвого 
циклу кластеру 

Потенційні промислові кластери в лісопромисловому 

виробництві (ЛПВ) Закарпаття 
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі вирішено низку науково-практичних завдань щодо 

формування кластерної моделі господарювання в пріоритетних сферах 
господарської діяльності регіону з метою підвищення конкурентоспроможності 
виокремлених галузей і  регіону в цілому, на основі чого сформульовано такі 
висновки: 

1. Систематизація та узагальнення теоретико-методичних підходів до 
використання кластерної моделі господарювання з метою підвищення 
конкурентоспроможності як певних сфер, так і регіонів загалом дозволили  
обгрунтувати доцільність паралельного створення групи кластерних утворень у 
пріоритетних сферах господарської діяльності регіону.  

2. Здійснений економічний аналіз та оцінка ефективності функціонування 
суб’єктів господарювання у пріоритетних сферах економіки Закарпатської області 
засвідчили наявність потужного потенціалу для створення групи кластерів у 
сільському, лісовому господарствах та харчовій промисловості на основі інтеграції 
виробництва та переробки продукції.  

3. Виявлено, що процедура створення кластерів базується на відповідних 
принципах, враховує конкретні умови й вимагає певного порядку і послідовності 
етапів - від опрацювання ідеї і підписання протоколів про наміри до затвердження 
установчих документів та інших актів, що, в свою чергу, зумовлює  використання 
різноманітних мотиваційних механізмів участі суб'єктів господарювання в 
кластерах.  

4. Важливим чинником створення кластерів у регіоні є реалізація відповідної 
політики  сприяння з боку регіональних органів влади.  Аналіз Стратегії розвитку 
Закарпатської області до 2020 року та відповідних програм та постанов щодо 
розвитку аграрного, лісового та харчового секторів її економіки засвідчив підтримку 
процесів кластеризації, зокрема для посилення інноваційнної складової  і 
підвищення конкурентоспроможності як окремих сфер, так і регіону в цілому. 

5. Враховуючи те, що в аграрному секторі економіки Закарпатської області 
домінуючими суб’єктами господарювання є особисті господарства населення, що 
виробляють близько 95% сільськогосподарської продукції,  а їх діяльність не 
відповідає сучасним вимогам функціонування аграрного ринку (низький рівень 
продуктивності праці, а відтак конкурентоспроможності, застарілі технології, 
відсутність інноваційних підходів до виробництва сільськогосподарської продукції 
тощо), запропоновано  як основний напрям з метою зміни ситуації  використати 
удосконалений кластерний підхід.  Концептуально він базується на одночасному 
паралельному формуванні групи кластерів і враховує чинники природно-
економічного зонування виробництва продукції та її види.     

6. Перспективними напрямами кластеризації в аграрному секторі економіки 
Закарпатської області є виробництво та переробка продукції рослинництва (зокрема 
вирощування ранніх овочів) у її низинних районах (Берегівський, Виноградівський, 
Мукачівський і Ужгородський);  розведення овець та виробництво продукції 
вівчарства у районах гірської  природно-економічної зони (Рахівський, Міжгірський, 
Великоберезнянський, Перечинський, Свалявський та Воловецький); вирощування 
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продукції тваринництва (великої рогатої худоби, овець) та виробництво плодово-
ягідної продукції у передгірній зоні Закарпаття (Іршавський,Тячівський та 
Хустський райони). 

7. Враховуючи початок реформування лісового господарства України і зміну 
системи управління ним у Закарпатській області, актуалізовано ініціативу створення 
лісового кластеру (Проект FORZA, 2010) на основі запропонованого 
концептуального підходу щодо паралельного формування групи кластерів  у сфері 
переробки деревини, виробництва альтернативних видів палива, дерев’яного 
будинкобудування, заготівлі продукції побічного лісокористування тощо. 

8. Обґрунтовано доцільність об’єднання потенціалу всіх трьох природно-
економічних зон Закарпатської області шляхом формування агропромислового 
кластеру з виробництва та переробки плодово-ягідної продукції та продукції 
побічного лісокористування. Це сприятиме,  завдяки ефекту синергії, 
максимальному використанню ресурсів аграрного сектору та лісового господарства 
на основі  їх інтеграції. 

9. Основними учасниками плодово-ягідного кластеру в регіоні повинні 
виступити переробні підприємства харчової промисловості, що становитимуть ядро 
об’єднання; особисті господарства населення та домогосподарства як основні 
постачальники сировини; підприємницький сектор, що відповідає за ефективне 
функціонування інфраструктури кластеру; науково-дослідні організації – 
розробники нових технологій та інших інновацій щодо виробництва і реалізації 
продукції; навчальні заклади, які забезпечать професійними кадрами учасників 
кластеру; фінансові установи; громадські організації та органи державної влади. Їх 
співпраця в межах створюваного кластеру повинна базуватися на принципах 
кооперації виробництва та праці, а також територіальної концентрації з метою 
створення замкнутого циклу з виробництва, зберігання, переробки та постачання 
плодово-ягідної продукції, що сприятиме підвищенню ефективності виробництва, 
максимізації прибутків та задоволенню потреб споживачів. 

10. Для розробки і реалізації стратегій розвитку кластерів запропоновано 
використовувати прогнози і враховувати тенденції розвитку кон’юнктури 
відповідних товарних ринків, насамперед виноробства, виробництва безалкогольних 
напоїв, ягідництва,  продукції молочного та м’ясного скотарства, свинарства, 
вівчарства, птахівництва, бджільництва тощо.  Проведені розрахунки показали, що 
для отримання ефектів від кластеризації необхідно довести урожайність і  поголів’я 
великої рогатої худоби і овець до рівня 1990 р. 

11. Обґрунтовано, що багатофункціональність лісової галузі і лісопромислового 
виробництва, сільського господарства та агропромислового виробництва, а також 
суб’єктів господарювання допоміжних і суміжних секторів у стратегічному аспекті 
передбачає різні варіанти їх об’єднання, зокрема шляхом вибору спільних 
системотворчих цілей на певних етапах кластеризації. Акцентовано, що важлива 
роль у реалізації стратегії економічного розвитку регіону належить 
міжгосподарській кооперації і агропромисловій та лісопромисловій інтеграції, які 
мають значну історію розвитку і слугують базою для кластеризації і використання 
сучасних механізмів та інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону. 
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АНОТАЦІЯ  

 
Матьовка Т. В. Формування та розвиток кластерів у пріоритетних сферах 

економіки регіону. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі 

спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. –
Мукачівський державний університет Міністерства освіти і науки України,  
м. Мукачево, 2016.  

У дисертації розглянуто теоретико-методичні та прикладні засади формування та 
розвитку кластерів у пріоритетних сферах економіки регіону. Проведено теоретико-
еволюційний аналіз стосовно понятійно-термінологічного розуміння кластерної 
філософії у світовій економіці, узагальнено різні наукові підходи щодо механізмів 
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формування та розвитку кластерів. Висвітлено світовий досвід кластеризації та 
можливість його застосування у вітчизняних умовах на регіональному і локальному 
рівнях. 

Проаналізовано потенційні можливості формування кластерів у пріоритетних 
сферах економіки Закарпатської області. Обґрунтовано ефективність кластеризації в 
агропромисловому і лісопромисловому виробництві та інших сферах економіки 
регіону. 

Доведено, що перспективні напрями кластеризації економіки регіону в контексті 
стратегічних орієнтирів повинні бути спрямовані на посилення процесів 
міжгосподарської кооперації і агропромислової та лісопромислової інтеграції, а 
також в інших сферах регіональної економіки. 

Запропоновано деякі шляхи вдосконалення регулювання процесів формування 
кластерів у розрізі природно-економічних зон Закарпатської області. 

Ключові слова: кластери, теоретико-еволюційний аналіз, кластерна філософія, 
пріоритетні сфери економіки, агропромислове і лісопромислове виробництво, 
стратегічні орієнтири, регіональна економіка. 
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экономика. - Мукачевский государственный университет Министерства образования 
и науки Украины, г. Мукачево, 2016.  

В диссертации рассмотрены теоретико-методические и прикладные основы 
формирования и развития кластеров в приоритетных сферах экономики региона. 
Проведен теоретико-эволюционный анализ относительно понятийно-
терминологического понимания кластерной философии в мировой экономике, 
обобщены различные научные подходы к механизмам формирования и развития 
кластеров. Освещен мировой опыт кластеризации и возможность его применения в 
отечественных условиях на региональном и локальном уровнях. 

Проанализированы потенциальные возможности формирования кластеров в 
приоритетных сферах экономики Закарпатской области. Обоснована эффективность 
кластеризации в агропромышленном и лесопромышленном производстве и других 
сферах экономики региона. 

Обосновано, что перспективные направления кластеризации экономики региона 
в контексте стратегических ориентиров должны быть направлены на усиление 
процессов межхозяйственной кооперации, агропромышленной и 
лесопромышленной интеграции, а также других сфер региональной экономики. 

Предложены пути совершенствования регулирования процессов формирования 
кластеров в разрезе природно-экономических зон области. 

Ключевые слова: кластеры, теоретико-эволюционный анализ, кластерная 
философия, приоритетные сферы экономики, агропромышленное и 
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SUMMARY 
 

Matovka T. Formation and development of clusters in the priority sectors of the 
regional economy. - Manuscript 

Thesis for a candidate of economic sciences in specialty 08.00.05 - The development 
of productive forces and regional economy. - Mukachevo State University of Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Mukachevo, 2016. 

In the dissertation the theoretical and methodological and practical bases of formation 
and development of clusters in the priority areas of the regional economy. A theoretical 
analysis of evolutionary concepts and terminology in relation to understanding the 
philosophy of the cluster in the global economy, summarizes the various scientific 
approaches to the mechanisms of formation and development of clusters. Clustering deals 
with international experience and the possibility of its use in domestic conditions at 
regional and local levels. 

Analyzed the potential formation of clusters in priority economic sectors 
Transcarpathian region. Efficiency of clustering in agricultural and forestry production and 
other sectors of the regional economy. 

Perspective directions clustering regional economy in the context of strategic 
guidelines should be aimed at strengthening of cooperation between the economic and 
agro-forestry and integration as well as in other areas of the regional economy. 

Certain ways to improve regulation of cluster formation in the context of natural-
economic zones of the region. 

Keywords: clusters teoretykoevolyutsiynyy analysis, cluster philosophy, the key areas 
of economy, agriculture and Forestindustrial production, strategic objectives, regional 
economy 


