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ВСТУП 

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. 
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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 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 

це стосується механізмів використання кластерів у системі управління 

регіоном. Актуальність і важливість розв’язання цих проблем зумовили вибір 

теми дисертаційної роботи, визначили її мету і завдання. 
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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 
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дослідження отримано такі основні положення, що визначають його 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; 

 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 
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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. 
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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 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 - публікацій 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. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА 

РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ 

1.1. Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів 

З розвитком процесу глобалізації і паралельним – локалізації – серед 

вчених-економістів суттєво змінилося бачення такого чинника, як 

конкурентоспроможність економіки на рівні держави, регіону, корпорації. Не 

знайшло підтвердження поширене раніше трактування  про несуттєвість місця 

розміщення виробництва для досягнення успіху в конкурентній боротьбі. 

Висунута М. Портером (1990р.) теорія національної, регіональної і місцевої 

конкурентоспроможності, що поставила у центр уваги кластерну модель 

господарювання, практично відразу була сприйнята як теоретиками, так і 

практиками. Відповідно до цієї теорії в мікроекономічному діловому 

навколишньому середовищі, де всі елементи зібрані разом, кластери відіграють 

провідну роль. Саме вони є будівельними блоками в продуктивній інноваційній 

економіці  [1, с. 50]. 

Врахування кластерної концепції у світових колах науковців та практиків 

швидко зростає, а самі кластери стають базовою основою національних і 

регіональних планів соціально-економічного розвитку. Окремі аспекти 

феномену кластера досліджувалися протягом ХХ ст. у теорії полюсів росту й 

структур із прямими та зворотними зв’язками, теорії агломерації, в економічній 

географії, економіці міської місцевості, регіональній економіці та інших 

сферах. Більшість цих досліджень звернені до безпосередніх елементів 

кластерів (у радянській науці – до «територіально-виробничих комплексів»), 

або кластерів певного типу. Багато з цих напрямів, наприклад, теорія 

агломерації, сьогодні втрачають актуальність внаслідок глобалізації джерел 

постачання й ринків збуту [2, с. 198]. 

Відповідно до класичного визначення, в основі якого лежить підхід  

М. Портера, кластер являє собою групу взаємозалежних компаній, що 

географічно є сусідами, і пов’язаних з ними організацій, що діють у певних 

сферах, які характеризуються спільністю діяльності і взаємодоповнюють одне 
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одного [3].  М. Войнаренко, посилаючись на С.Соколенка, доповнює це 

визначення, стверджуючи, що кластери охоплюють значну кількість різного 

роду підприємницьких структур, важливих для конкурентної боротьби, а саме: 

постачальників спеціального оснащення, нових технологій, послуг, 

інфраструктури, сировини, додаткових продуктів і т. п. [4, с. 26]. У подальшому 

М. Войнаренко у праці «Механізми адаптації кластерних моделей до політико-

економічних реалій України» зазначає, що багато кластерів включають органи 

влади та інші установи, серед них університети, центри стандартизації, 

торговельні асоціації, які забезпечують спеціалізоване перенавчання, 

інформацію, дослідження та технічну підтримку.  

Дослідження М. Портера та його послідовників містять аналіз значної 

кількості прикладів конкурентоспроможності кластерів, створених у різних 

країнах, де враховуються їх властивості загального характеру, що формують 

середовище, в якому конкурують місцеві фірми. Це середовище може сприяти 

виникненню конкурентної переваги, а може і перешкоджати цьому, що зокрема 

відображає рис.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Джерело конкурентних переваг у національному «ромбі» 

(«діамант» Портера)  [ 5, с. 150]. 
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З наведеного рис. 1.1 видно, що першим важливим детермінантом 

національної конкурентної переваги у якій-небудь галузі є параметри факторів. 

Другий детермінант національної конкурентної переваги у певній галузі – це 

параметри попиту на внутрішньому ринку на товари чи послуги, що 

пропонуються фірмою. Третім важливим детермінантом, що визначає 

національні переваги у галузі, є наявність у країні споріднених та 

підтримуючих галузей, конкурентоспроможних на світовому ринку. 

Четвертим важливим детермінантом, що визначає конкурентоспроможність 

галузі, є той факт, що фірма створюється, організовується, управляється 

залежно від характеру конкуренції на внутрішньому ринку. 

Детермінанти національної конкурентоспроможності – це комплексна 

система, яка постійно розвивається. М. Портер назвав цю систему «ромбом» (в 

оригіналі – «diamond», тобто діамант). Відмітимо, що детермінант у цій системі 

впливає на всі інші. Проте, щоб завоювати та зберегти конкурентну перевагу в 

наукомістких галузях, які є основою будь-якої розвиненої економіки, необхідно 

мати перевагу в усіх складових частинах «ромба». Переваги в кожному 

детермінанті не є передумовою для конкурентної переваги в галузі. Взаємодія 

переваг в усіх детермінантах забезпечує виграшні моменти, що підсилюють 

самі себе і які іноземним конкурентам важко знищити або скопіювати. На 

рисунку 1.1. розглядаються  ще дві змінні, які суттєво впливають на обставини 

в країні – випадкові події та дії уряду. Вони зображені пунктиром тому, що не є 

детермінантами, але в історії більшості галузей, що конкурують, часто грав 

роль випадок, тобто такі події, які мають мало спільного з умовами розвитку в 

країні і впливати на які ні керівництво фірми, ні навіть національні уряди не 

можуть. До подій, особливо важливих для розвитку конкурентоспроможності, 

М. Портер відніс такі: винахідництво; великі технологічні зрушення 

(наприклад, біотехнологія, мікроелектроніка); різкі зміни цін на ресурси, такі, 

як нафтовий шок; значні зміни на світових фінансових ринках або в обмінних 

курсах; активізація світового чи місцевого попиту; політичні рішення 

закордонних урядів; війни. Отже, уряд може впливати та потрапляти під вплив 
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– як позитивний, так і негативний – в усіх чотирьох детермінантах, створюючи 

при цьому умови для розвитку споріднених галузей та постачальників іншими 

способами, зокрема такими, як контроль над рекламними засобами або 

регулювання діяльності інфраструктури [5, c.151].  

Урядова політика може впливати на стратегію фірм, їх структуру, 

суперництво, використовуючи регулювання ринків капіталу, податкову 

політику та антитрестівські закони. Своєю чергою, чотири детермінанти також 

можуть впливати на уряд, наприклад, капіталовкладення на освіту 

розподіляються залежно від кількості місцевих конкурентів [6, c.103]. 

Отже, національний «ромб» – це система , компоненти якої взаємозв’язані 

та підсилюють дію один одного. В контексті національного ромба кластери – це 

об’єднання національних конкурентоспроможних взаємозалежних галузей. 

Кластери відображають динаміку конкурентних переваг, і тому вони 

народжуються, поєднуються, розширюються, поглиблюються, але можуть і 

згортатися та розпадатися.  

Останнім часом пожвавилися дослідження проблем стосовно формування та 

функціонування кластерів в Україні, що пояснюється насамперед тим, що 

одним із головних стратегічних завдань державної політики розвитку 

національної економіки до 2015 р. є підвищення конкурентоспроможності 

підприємств та регіонів, а також зміцнення їхнього ресурсного потенціалу  

[7, с. 276]. З огляду на те, що в соціально-економічному розвитку будь-якої 

країни зростає значення окремих територіальних утворень, у межах яких 

функціонують підприємства, відбулася переорієнтація економічних досліджень 

на регіональний рівень, у зв’язку з чим швидко зростає сприйняття кластерної 

ідеології, оскільки кластери стають ключовим компонентом як економічної 

політики, так і багатьох соціально-економічних стратегій. 

Літературні джерела надають багатогранні визначення кластера та його 

видів, а також поняття кластеризації. Зокрема, за Великим тлумачним 

словником української мови [8], кластер – це підмножина об’єктів з певними 

наборами ознак, які виявляються під час кластерного аналізу. У вільній 



15 
 

енциклопедії «Вікіпедії», а також в інших наукових працях подаються такі 

тлумачення категорії «кластер», як [ 9, 10,11]: 

 географічна концентрація подібних, суміжних або додаткових підприємств з 

активними каналами для бізнес-трансакцій, комунікацій та діалогу, що 

поділяють спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки, послуги і мають 

спільні можливості або загрози; 

 галузеве або територіальне добровільне об’єднання підприємницьких 

структур, які тісно співпрацюють з науковими (освітніми) установами, 

громадськими організаціями й органами влади з метою підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції і сприяння економічному 

розвитку регіону; 

 мережа постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової 

інфраструктури, дослідницьких інститутів, взаємозалежних у процесі 

створення доданої вартості; 

 група розташованих на території поселення або поблизу його 

взаємозалежних підприємств та організацій, які доповнюють і посилюють 

конкурентні переваги один одного. 

У теоретичному аспекті стосовно категорій «кластеризація» і «кластер»  

С. Соколенко подає такі дефініції [1, с. 50-52]: 

 кластеризація – це тенденція фірм із спорідненої сфери бізнесу до 

концентрування за географічною ознакою; 

 кластер, або мережева промислово-комерційна група, - це група близьких 

географічно, взаємозалежних компаній і організацій, що співробітничають з 

ними, які характеризуються спільністю напрямів діяльності і 

взаємодоповненням один одного. 

Кластери можуть містити як невелику, так і значну кількість підприємств, а 

також формуватися як з великих, так і малих фірм у всіляких поєднаннях і 

співвідношеннях… Кластерні структури, як відмічає С.Соколенко, дозволяють 

досягти значних результатів у зниженні вартості трансакцій   при виробництві 

різних видів продукції  завдяки тому, що фірми, які входять до кластера, і їхні 
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постачальники функціонують поряд і частота їхніх взаємних контактів досить 

висока [1, с. 128]. 

Цитований науковець у подальшому стверджує, що кластери виникають як 

у традиційних базових галузях, так і в high-tech (високотехнологічних); як у 

виробничо-комерційному секторі, так і в сфері послуг. При цьому нерідко 

центром формування кластерів виступають університет чи група науково-

дослідних структур. 

Створення кластерів можливо як в умовах великомасштабної, так і скромної 

за обсягами економіки. Водночас у різних кластерах спостерігається 

взаємопереплетення  високих технологій з порівняно невисоким технічним 

рівнем виробництва і послуг.  

Окремі науковці виділяють дві фундаментальні характеристики кластерів, з 

яких [12]: 

 перша стверджує, що фірми в кластері повинні бути пов’язані вертикально 

(ланцюг покупок і продажів) і горизонтально (додаткові вироби й послуги, 

використання подібних спеціалізованих витрат, технологій або інститутів 

тощо); 

 друга полягає в тому, що кластери – географічно близькі групи 

взаємозалежних компаній. Це сприяє формуванню і збільшенню переваг, 

що створюють вартість, яка є результатом мережі взаємодії між 

підприємствами. 

Термін «кластер» утвердився в економічній літературі, охоплюючи 

багатогалузеві проблеми, і є однією з провідних організаційно-правових форм у 

ринковій економіці. Якщо раніше превалювала концепція, що на світових 

ринках конкурували галузі і фірми, то, як відомо з досліджень Портера та його 

послідовників, на світових ринках конкурують фірми, а тому при аналізі 

кластерів доцільно зосереджуватися передусім на діяльності фірм.  

Кластери створюють унікальний ґрунт для впровадження інновацій, 

підвищення продуктивності і розвитку малого та середнього підприємництва 

(МСП) і, крім того, у своєму розвитку мають істотні відмінності від мереж 
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(табл. 1.1). З наведеної таблиці видно, що кластери поєднують значно ширше 

коло учасників, ніж ділові мережі. На відміну від мереж, які допускають лише 

обмежене членство, кластери надають відкрите членство. Крім того, кластери 

ґрунтуються на соціальних цінностях, які заохочують довіру між членами і 

сприяють розвитку взаємодій, а також генерують потребу в об’єднанні дедалі 

більшого числа фірм з однаковими або спорідненими ресурсами. Кластери 

також мають потребу як у кооперації, так і конкуренції, та виробляють і мають 

комплексне бачення завдань.  

Таблиця 1.1 

Відмінності в розвитку мереж і кластерів  

Мережі  Кластери 

Надають фірмам доступ до спеціалізованих 

послуг за низькими цінами 

Залучають необхідні спеціалізовані послуги 

в регіони 

Допускають лише обмежене членство Передбачають відкрите членство 

Функціонують на контрактних угодах Ґрунтуються на соціальних цінностях, які 

забезпечують довіру між суб’єктами і 

сприяють розвитку взаємодій 

Створюють можливість для фірм бути 

залученими в комплексне виробництво  

Створюють умови для об’єднання нових 

фірм з однаковими ресурсами 

Ґрунтуються на кооперації Мають потребу як у кооперації, так і 

конкуренції 

Мають спільні ділові цілі Генерують комплексне бачення завдань 

Джерело: [1, с. 151] 

З наведеної таблиці 1.1 видно, що кластери залучають необхідні 

спеціалізовані послуги в регіоні. Кластери, на відміну від ділових мереж, 

поєднують значно ширше коло учасників, зокрема інститути підтримки, 

виробничі і комерційні структури, серед яких виробники, постачальники 

компонентів, дистриб’ютори, а також регіональні і національні уряди. Можлива 

як галузева, так і географічна концентрація підприємств, що входять у кластер. 

Відмітимо, що всередині кластерів практикується виникнення мережевих 

структур як соціального, так і комерційного плану. Внаслідок цього виникають 

ефекти потенційно конкурентних економік, оскільки створюються пули 

спеціалізованих постачальників сировини і компонентів, а також пули компаній 

з інноваційними технологіями. Крім того, у рамках кластерів з’являються ділові 
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мережі компаній, що надають послуги у технічній, адміністративній і 

фінансовій сферах [1, с. 151].  

Узагальнивши теоретичні положення щодо визначення поняття «кластер», 

автор дисертаційного дослідження пропонує власне тлумачення цієї категорії. 

Кластер – це добровільне об’єднання підприємницьких структур 

відповідних галузей, які тісно співпрацюють з науковими (освітніми) 

установами, громадськими організаціями й органами влади як по вертикалі, так 

і по горизонталі, генеруючи при цьому потребу в об’єднанні дедалі більшого 

числа фірм з однаковими або спорідненими ресурсами з метою підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції і сприяння економічному розвитку 

регіону, а також забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.        

Коментуючи пропоноване визначення категорії «кластер», відмітимо, що: 

- по-перше, добровільне об’єднання підприємницьких структур відповідних 

галузей може відбуватися як на локальному (навколо міст та прилеглих до них 

територій), так і на регіональному рівнях. При цьому об’єднуються не галузі, а 

підприємницькі структури. Водночас таке об’єднання можливе і в рамках однієї 

галузі; 

- по-друге, сприятливі передумови для формування та функціонування 

кластерів забезпечуються за наявності на території регіону наукових (освітніх) 

установ. В усіх регіонах (областях) України функціонують ДВНЗ та академічні 

і галузеві науково-дослідні заклади, які можуть стимулювати створення 

кластерних формувань; 

- по-третє, кластери охоплюють набагато ширше коло учасників, ніж інші 

ділові мережі, включаючи місцеві урядові структури та громадські організації; 

- по-четверте, кластери, особливо міні-кластери, генерують потребу в 

об’єднанні дедалі більшого числа фірм з однаковими або спорідненими 

ресурсами, залучаючи у сферу своєї діяльності навіть конкурентів з метою 

нарощування потужностей за їх рахунок; 

- по-п’яте, кластери сприяють підвищенню конкурентоспроможності 

власної продукції на регіональному та національному рівнях, а також виходу на 
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зарубіжні ринки, тим самим прискорюючи соціально-економічний розвиток 

регіонів та забезпечуючи інноваційний розвиток національної економіки.    

Процес формування кластерів в Україні відбувається, по суті, стихійно, без 

належного законодавчо-правового поля, дієвої участі держави та в умовах 

відсутності чітко визначеної державної політики кластеризації.       

А. Скотч виділяє дві основні категорії кластерів, сформовані по 

функціональній і просторовій осях: це відповідно промислові й регіональні 

кластери, з яких [12]:  

- промисловий кластер  фокусується на конкуренції всередині сектору. Він 

складається з діючих осіб, ресурсів і видів діяльності, які поєднуються разом 

для розвитку, виробництва й продажу різноманітних типів товарів і послуг. 

Промисловий кластер, як правило, просторово не прив’язаний до певної 

урбанізованої області. На противагу регіональному кластеру, він має потенціал 

розширювати межі, охоплюючи весь регіон або країну; 

- регіональний кластер – це просторова агломерація схожої і зв’язаної 

економічної діяльності, що формує основу місцевого середовища, сприяє 

«переливам» знання та стимулює різні форми навчання й адаптації. Такі 

кластери складаються з малих і середніх підприємств, успішна діяльність яких 

обумовлена соціальним капіталом і географічною близькістю. Інша особливість 

цих кластерів полягає в тому, що фірми в них менш взаємозалежні, ніж у 

промислових кластерах.   

С.Соколенко обґрунтував, що саме промислові кластери, відомі у світі як 

мережеві структури нових ділових зв’язків, поєднують конкуруючих 

виробників і постачальників з налаштованими на співробітництво 

дослідницькими інститутами, державними і приватними джерелами 

фінансування, з державними агентствами з економічного розвитку, а також з 

новими інститутами, спеціально створеними для впровадження кластеризації 

[1, с. 74]. На рисунку 1.2. наведено схему промислового кластера та 

взаємозв’язку його складових.  
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Рис. 1.2. Промисловий кластер: взаємозалежність фірм та інститутів [1, с. 74]  

      З наведеного рисунка чітко простежується взаємозв’язок торгових і 

споріднених секторів та допоміжних установ у складі промислового кластера. 

В теоретичному аспекті, як стверджується в окремих наукових виданнях, 

промислові кластери повинні розміщуватися всередині промислових 

комплексів [13, р. 61-80]. Водночас в «Економічній енциклопедії» взагалі 

відсутнє поняття «кластер», натомість наводиться визначення категорії 

«комплекс» (лат. complexus – зв'язок, поєднання) у двох варіантах [14, с. 803]: 

1) сукупність, поєднання об’єктів, предметів, дій, що тісно пов’язані і 

взаємодіють між собою, формують цілісність; 

2) група взаємопов’язаних галузей, підприємств, які виробляють однорідну 

продукцію. 

 Відмітимо, що цілісне явище кластера, його складне соціально-економічне 

інтегральне значення в сучасній практиці конкурентної боротьби і в розвитку 

окремих регіонів багатьох країн досить чітко сформувалося в останні роки  

ХХ ст., що обумовлює необхідність теоретичного розроблення цієї проблеми 

економічною наукою і практикою державного управління економікою [15]. 

Кластери мають як локальний, так і регіональний характер, багато з них уже 

отримали популярність у міжнародному масштабі, залучаючи до своєї 

діяльності велику кількість взаємопов’язаних з ними галузей промисловості, 

фірм постачальників й інститутів, які розміщені у географічній близькості.  
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Залежно від географічного розташування успішні кластери до своєї діяльності 

залучають значну кількість фірм, постачальників й інститутів, пов’язаних з 

ними КВЕДами діяльності. Концепція кластера дозволяє розглядати 

національну економіку, її регіональні і муніципальні сектори під новим кутом 

зору, а також підкреслює зміну ролі різних компаній, зв’язаних з ними 

організацій і урядів у нових умовах глобалізації – локалізації. Тому в умовах 

зростаючої динамічності конкурентної боротьби на глобальних, національних і 

регіональних  ринках роль кластерів буде, безперечно,  зростати. 

Багатоаспектність кластерного розвитку вимагає застосування до нього 

різних теоретичних підходів, які умовно можна згрупувати у такий спосіб: 

 перша група підходів включає теорію конкурентних переваг М. Портера [3], 

концепцію регіональних кластерів М. Енрайта [16], теорію промислових 

районів А. Маршалла [17] та італійських промислових округів П. Бекатіні 

[18] та ін.; 

 друга група – інституціональні теорії, що визначають економіку як 

систему інститутів, які взаємодіють. У цьому разі сам кластер можна 

розглядати як сучасний інститут, що поєднує у різному співвідношенні 

систему формалізованих і неформалізованих відносин як його учасників 

між собою, так і кластера із зовнішнім оточенням. У результаті взаємодії 

підприємств у межах кластера проявляється дія трансакційних витрат, суть 

яких відкрив і дослідив американський економіст Р.Коуз, відмітивши, що 

для здійснення ринкової трансформації необхідно визначити того, з ким 

бажано укласти угоду, сповістити його про умови укладання угоди, 

провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати дані та ін. 

Визнана теорія трансакційних витрат Р. Коуза, поряд з неокласичною 

теорією, дає змогу пояснити синергетичний ефект та оцінити ефективність 

кластерного розвитку[19]; 

 третя група. Розвиток кластера в часі, проходження ним певних стадій (від 

зародження до смерті) свідчить про можливість використання еволюційної 

теорії. У той же час кластер можна розглядати як популяцію окремого виду 
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економічних об’єктів, що має певний ареал свого поширення на території. 

Інноваційні властивості, наявність мобільних малих підприємств 

дозволяють кластеру адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі, 

виживати, бути конкурентоспроможним; 

 четверта група. Розвитку кластерної теорії сприяє сучасна парадигма 

регіонального розвитку, що включає концепції «регіон – квазікорпорація», 

«регіон – квазіринок», «регіон – квазідержава», «регіон – квазісоціум». 

Одночасно з цим формується постіндустріальна парадигма регіонального 

розвитку, що характеризується [20]: по-перше, включеністю регіону до 

глобальних процесів, посиленням його самостійності, сприйманням його як 

самостійного суб’єкта світової економіки через створення умов для 

розвитку великих мережевих структур, розташованих на території; по-друге, 

поєднанням використання ресурсів індустріального високотехнологічного 

розвитку й ресурсів, характерних для постіндустріального типу розвитку 

мережевих структур, комунікацій, інновацій, знань, умінь, навичок тощо; 

по-третє, постійним формуванням конкурентних переваг регіону для 

«притягання» і формування на території центрів управління й прибутку на 

основі створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, 

людського капіталу, інфраструктури, приватно-державного партнерства, 

підвищення інвестиційної привабливості території; по-четверте, переходом 

регіону до інноваційної моделі розвитку за допомогою кардинального 

збільшення доданої вартості, створюваної в інноваційному секторі, і за 

допомогою інновацій у традиційних галузях на основі включеності у світові 

ланцюжки доданої вартості;  

 п’ята група. Перетворення регіональних органів влади в операторів 

ринкового типу, що інтегрують ініціативу бізнесу, територіальних і 

професійних співтовариств. 

Процедура створення кластерів має свої принципи, умови й вимагає певного 

порядку й черговості етапів, у зв’язку з чим у цьому напрямі проводяться 
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значні наукові дослідження. Створення кластерів у регіоні повинно охоплювати 

відповідні етапи (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Процедура формування кластерів у регіоні [12] 

Аналіз рис. 1.3 засвідчує, що на регіональному рівні важливу роль відіграє 

перший етап – обґрунтування доцільності кластера в регіоні. Вважаємо, що 

ключова роль на цьому етапі повинна бути відведена органам влади як 

основному елементу у формуванні кластера. Другий етап базується на 

початковому аналізі щодо доцільності формування кластера в регіоні. На нашу 
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думку, це господарський аналіз, який вивчає економічну, технічну й соціальну 

сфери підприємницької діяльності, розмаїтість форм господарської діяльності у 

їх взаємозв’язку, відображених у системі показників обліку, звітності та інших 

джерелах інформації. Важливу роль у процедурі формування кластерів відіграє 

третій етап - формування команди, тобто групи людей, що виконують 

конкретне завдання або свої службові обов’язки, раціонально розподіляючи їх 

між собою. 

Четвертий етап – визначення бажаного результату. Вважаємо, що цей етап 

доцільно було б охарактеризувати як визначення «бажаної ефективності», тобто 

здатності приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які 

визначаються відношенням результату до витрат, що його забезпечили. 

П’ятий етап – складання плану досягнення результату – моделює майбутнє 

кластера, що передбачає виділення ресурсів та вироблення системи заходів, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей і завдань, а також планів.  

Шостий етап – складання плану негайних дій  - базується на цілеспрямованій 

ініціативній роботі команди керівників, враховуючи попередні етапи процедури 

формування кластера.  

Сьомий етап – початок кластерної ініціативи  - ґрунтується на сукупності 

ідей окремих індивідів, трудових колективів та інших суб’єктів господарської 

діяльності, спрямованих на практичне втілення програмних положень 

створюваного кластера. 

Восьмий етап – це формалізація  розвитку кластера, дев’ятий - 

удосконалення плану цього розвитку. Слід враховувати, що в ринкових умовах 

господарювання для сучасної кластерної моделі характерні суперечності, тому 

для їх подолання необхідне впровадження постійного позаринкового механізму 

підтримки збалансованого розвитку новостворюваних кластерних формувань.  

На десятому етапі - оцінки розвитку кластера - здійснюється, передусім, 

оцінювання впливу економічних процесів, організаційних рішень та 

господарських дій тощо на результативність (ефективність) функціонування 
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фірм кластерного формування та кластера загалом на основі ринкового і 

позаринкового (розрахункового) способів. 

Нарешті, одинадцятий етап – функціональне поєднання кластера з іншими 

кластерними ініціативами – це, на нашу думку, це управління за функціями, 

відповідно до якого члени сформованої команди кластера обмінюються 

думками, передусім з представниками виконавчої влади, а також компаніями- 

постачальниками, споживачами продукції.  

 Аналізуючи теоретичні аспекти кластерної концепції в контексті 

економічної функції управлінського процесу, відмітимо, що:  

- по-перше,  господарський аналіз передбачає: 1) формування головної мети і 

комплексу локальних цілей для проведення аналітичної роботи;  

2) виділення параметрів, що є кількісними та якісними характеристиками 

об’єктів; 3) побудову загальної аналітичної моделі господарської діяльності; 

4) проведення факторного аналізу причинно-наслідкових зв’язків, 

визначення ступеня впливу факторів; 5) синтез результатів, обґрунтування 

управлінських рішень і оцінку ефективності системи управління [21, с. 58];  

- по-друге, при плануванні плани за змістом поділяють на техніко-економічні, 

організаційно-технологічні, соціально-трудові, постачальницько-збутові, 

фінансово-інвестиційні бізнес-плани; за часом дії – коротко-, середньо- і 

довготермінові; за типами цілей – оперативні, тактичні, стратегічні. Якість 

плану досягається такими методами планування, як статистичний, 

нормативний, балансовий та експортний [22, с. 747-748]; 

- по-третє, в «Енциклопедії інвестицій» стосовно поняття «формалізація» 

(латин. formalis – складений за формою) відмічається, що ця категорія є 

інструментом моделювання і засобом упорядкування знань, а також дає 

змогу удосконалювати і фіксувати структуру системи управління, порядок її 

функціонування й елементів, що її створюють [23, с. 496]. 

Одним з найбільш перспективних і динамічних напрямів економічної 

діяльності у світі є логістика, яка правомірно вважається ефективним джерелом 

забезпечення конкурентних переваг. Світовий ринок логістичних послуг у 2000 
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році оцінювався у більш як 5 трлн. дол. США і щороку зростає на 4-5% [24,  

с. 60-65]. За експертними оцінками, українські компанії щороку вкладають у 

логістику близько 10 млрд. дол. США [25; 26]. При цьому 70% логістичних 

витрат припадає на транспорт, 25% - на складське зберігання і близько 5% - на 

управління логістичними потоками. У прикордонних регіонах, у тому числі і в 

Закарпатській області, пріоритетна роль повинна належати формуванню 

транспортно-логістичного кластера.   

Кластери у сфері логістики є в багатьох країнах світу. Так, у Центральній та 

Східній Європі діє близько 25 основних і 60 другорядних транспортно-

логістичних кластерів [27]. Зокрема, транспортно-логістичний кластер у 

Словенії  налічує у своєму складі 13 компаній і 3 установи, які займаються 

експедируванням і доставкою вантажів, надають портові послуги,  розробляють 

освітні програми та вирішують питання, пов’язані із забрудненням повітря. 

Кінцева мета кластера полягає у забезпеченні сприятливих умов, які дозволять 

учасникам надавати комплексні транспортно-логістичні послуги для 

досягнення успіху на європейському ринку [28]. 

В теоретико-методичному аспекті діяльність кластера має ґрунтуватися на 

розроблених і затверджених організаційних документах стосовно його 

створення та функціонування (договір про створення кластера, угода про вступ 

до нього, положення та правила функціонування кластера, положення про 

взаємозалежність його учасників, норми і правила їхньої взаємодії тощо). 

Головним документом, що регламентує діяльність кластера, має стати договір 

про створення останнього, який обов’язково повинен містити такі пункти: 

загальні положення, цілі та завдання діяльності, напрями діяльності, 

організаційно-правова основа діяльності, права і обов’язки учасників кластера 

та ін.  

Розвиток кластерних ініціатив в Україні, на нашу думку, виявляє нагальну 

необхідність підтримки таких процесів, як: 
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 реальне забезпечення законотворчої роботи щодо формування сприятливого 

для розвитку підприємництва, передусім малого та середнього, ділового 

середовища з особливим акцентом на підтримку мережевих структур; 

 використання кластерних ініціатив у сфері охорони навколишнього 

середовища та пошук оптимальних рішень за рахунок об’єднання структур 

державного й приватного секторів для створення екологічно чистої 

продукції й екологічно чистого середовища для населення; 

 формування ролі уряду за принципом Гіппократа – «не нашкодити». При 

цьому уряд повинен виступати в ролі посередника і каталізатора кластерних 

ініціатив у різних сферах економіки.    

Поширення досвіду розвитку кластерних мереж та кластеризації 

підприємств у провідних видах економічної діяльності України за галузевим 

принципом дозволить найбільш повно та ефективно вирішувати економічні та 

соціальні проблеми, що стоять перед суспільством, в інтересах всього народу і з 

конкретною користю для мешканців регіонів використовувати природні 

ресурси, робочу силу, особливості та переваги національної культури, науки та 

освіти, зберегти та оздоровити навколишнє середовище в регіонах та країні  

загалом, гармонізувати життя населення.  

Процес кластеризації може проходити спонтанно, без будь-якого втручання 

уряду. Але в окремих випадках уряду можуть запропонувати виступити 

каталізатором [29, с. 192]. Роль, що відводиться уряду, зазвичай залежить від 

стадії, на якій знаходиться реалізація проекту.  

Використання переваг кластерів для виконання завдань з активізації різних 

видів ділової активності в регіонах спричиняє кластерні переваги націй, за 

наявності яких на перші за важливістю позиції виходять переваги територій і 

регіонів, переважаючи такі показники промисловості, як продуктивність та 

інновації. При цьому традиційно вважається, що для формування кластера 

необхідним є офіційне схвалення, а компанії, що входять у нього, повинні 

продемонструвати поінформованість щодо мети і взаємозв’язків, приєднавшись 

до будь-якої торгової або іншої кластерної структури. Зокрема, найбільш 
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загальною початковою ініціативою, що прискорює і посилює формування 

кластерів, є виявлення в них ключових учасників і на цій основі створення рад 

кластера, а тому багато кластерів ведуть відлік свого функціонування з дати 

перших організаційних зборів членів ради об’єднання.  

Рада кластера, як організатор партнерських стосунків, свої зусилля 

спрямовує [с. 187-189]: 

- на формування колективного підходу компаній, конкретизації їхніх 

загальних потреб, а також розвиток їхньої переконаності  в тому, що 

вони тепер представляють  найбільшу регіональну  економічну 

організацію; 

- на розширення кількості членів кластера в умовах оплати вступних 

членських внесків; 

- на організацію кластерних послуг та залучення ресурсів у кластерний 

розвиток, а також на збільшення переваг регіону шляхом залучення 

інвестицій і досягнення в ньому синергії. 

Важливість кластеризації в умовах удосконалення ринкової економіки з 

одночасною взаємодією господарських структур різної форм власності 

підтверджується світовим досвідом як промислово розвинутих країн, так і 

багатьма країнами, що розвиваються, а також країнами з перехідною 

економікою. 

До негативних рис виникаючих рад кластерів належить домінування в них 

великих компаній, що мають значний власний кадровий потенціал, достатні 

фінансові ресурси і прагнуть до досягнення інших цілей, нехарактерних для 

малих компаній. Водночас трапляється, що явні фаворити-кластери, які 

належать до найбільш економічно важливих, програють у цій боротьбі через 

внутрішню неузгодженість, неналагодженість партнерських взаємовідносин, 

відсутність колективно виробленої концепції розвитку. 

Стрімке формування локальних, регіональних, національних, 

транскордонних і навіть трансконтинентальних кластерів посилює інтерес до 

цієї проблеми і українських дослідників. Заслуговує на увагу праця  
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В. Шовкалюка «Кластери та інноваційний розвиток України», в якій він 

систематизував основні положення М. Портера щодо кластерних формувань 

[30]. Вважається, що перебування в кластері стимулює дух підприємництва, 

полегшує налагодження зв’язків для здійснення тих чи інших проектів і  

т. д. [31]. 

Виникнення кластерів, як вважають окремі науковці, ініціюється самими 

підприємствами з огляду на такі вигоди від співпраці, як вища ефективність, 

здобуття нових знань, кооперування тощо, а тому встановлення кластерних 

зв’язків виступає пріоритетним завданням багатьох інноваційних стратегій, у 

зв’язку з чим [32]: органи державної влади часто вдаються до побудови ділових 

зв’язків через поширення ідеї кластерингу, підтримку проектів, що 

забезпечують налагодження співпраці між секторами промисловості та наукою; 

незважаючи на безперечні переваги кластерної організації економіки для 

окремої території та для держави в цілому, існують різноманітні перешкоди і 

труднощі на шляху їх створення як для учасників, так і для регіону загалом 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Позитиви і труднощі створення та функціонування кластерів  
Позитивні аспекти функціонування кластерів  Труднощі створення кластерів  

для учасників для регіону 

1 2 3 

Зростання продуктивності Зміцнення власного 

конкурентного статусу  

Нерозвинута інфраструктура 

Зниження трансакційних 

витрат 

Активізація підприємницької 

діяльності 

Брак капіталу та 

кваліфікованої робочої сили 

Підвищення здатності до 

сприйняття інновацій 

Підвищення інвестиційної 

привабливості 

Ієрархія кластерів – труднощі 

для постачальників нижнього 

рівня 

Кращий доступ до ринків 

збуту, спеціалізованих 

постачальників, 

кваліфікованої робочої 

сили, технологічних рішень 

Сприяння найбільш 

раціональному  

використанню ресурсів 

Ефект блокування, тобто 

поодинокі компанії можуть 

бути більш конкурентними 

порівняно з кластерами 

Більша гнучкість, економія 

на масштабах виробництва. 

Ефект синергії 

Поліпшення інноваційного 

середовища регіону 

Загроза гіперспеціалізації 

кластера і надмірна 

«брендизація» 

  

 

  



30 
 

 Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

Більша ймовірність 

утворення нових 

підприємств 

Зростання експортного 

потенціалу, забезпечення 

сталого розвитку соціальних 

процесів 

Недостатня увага з боку 

державних органів до 

формування кластерів 

Джерело: [32, с. 19; 32; 33] 

Аналіз наведеної таблиці засвідчує, що позитивні аспекти створення та 

існування кластерів  проявляються в наступному: 

 по-перше, для учасників кластера забезпечується зростання продуктивності 

праці, а для регіону – зміцнення власного конкурентного статусу через 

посилення конкуренції як серед підприємств на внутрікластерному, так і 

внутрірегіональному та міжрегіональному рівнях. Водночас в умовах 

становлення та функціонування кластерів легше долаються труднощі щодо 

створення необхідної інфраструктури, оскільки в цьому зацікавлені як 

кластеризовані підприємства, органи місцевого самоврядування, керівництво 

кластерів, так і громадські організації, населення територій регіону, яке 

безпосередньо заінтересоване в кластеризації задля створення та розширення 

робочих місць. Досвід формування СЕЗ «Закарпаття» засвідчує таку 

активність щодо удосконалення інфраструктури локальних територій,  

відведених для створення та функціонування багатогранних виробництв у 

зоні їх діяльності. Водночас провідна роль у цих процесах, як ми вважаємо, 

повинна відводитися не тільки органам державної влади та керівництву 

кластерів, а передусім  ВНЗ та академічним і галузевим науково-дослідним 

інститутам; 

 по-друге, для учасників кластерних формувань позитивним аспектом є 

зниження трансакційних витрат, а для регіону – активізація підприємницької 

діяльності. Водночас труднощі при створенні кластерів у контексті названої 

проблеми обумовлюються браком капіталу та кваліфікованої робочої сили. 

Суть трансакційних витрат полягає в тому, що для здійснення ринкової 

трансакції необхідно визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити 

учасників про умови укладення угоди, провести з ними попередні 
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переговори, підготувати контракт, зібрати дані, щоб переконатися,  що умови 

контракту будуть виконуватися усіма учасниками кластерного формування. 

Вважаємо, що при формуванні кластерів всебічна фінансова допомога 

повинна бути забезпечена з боку державних та регіональних органів влади, 

лідера кластерного формування та підприємств і організацій – учасників 

формування. Відмітимо, що концепція трансакційних витрат, як і кластерна 

концепція, виникли майже одночасно. Кваліфіковану робочу силу для 

кластеризованих підприємств і організацій можуть забезпечити ВНЗ регіонів 

при залученні іноземних науковців та фахівців, які мають досвід співпраці з 

кластерними формуваннями. Можливим варіантом щодо підготовки 

кваліфікованої робочої сили для потреб об’єктів кластеризації може бути 

направлення за кордон робочої сили з регіону для набуття досвіду та 

оволодіння необхідними спеціальностями. Такий досвід щодо оволодіння 

необхідними спеціальностями практикувався при направленні робочої сили 

Закарпатського регіону в Німеччину для створюваних виробництв, у т. ч. 

складальних автомобільних, у СЕЗ «Закарпаття»; 

 по-третє, для учасників кластерних формувань створюються передумови 

щодо підвищення здатності до сприйняття інновацій, а для регіону – 

підвищення інвестиційної привабливості. Водночас в ієрархії кластерів 

виникають труднощі для постачальників нижнього рівня, а тому, на нашу 

думку, необхідно впроваджувати маркетинговий менеджмент на всіх рівнях 

кластеризації; 

 по-четверте, позитивні аспекти функціонування кластерів проявляються і в 

тому, що для підприємств і організацій забезпечується кращий доступ до 

ринків збуту, спеціалізованих постачальників та прийняття технологічних 

рішень, а для регіону – сприяння найбільш раціональному використанню 

ресурсів. У той же час труднощі для створення кластерів проявляються в 

ефекті блокування з боку поодиноких компаній, які можуть бути більш 

конкурентними порівняно з кластерами; 
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 по-п’яте, переваги у створенні та функціонуванні кластерів для його 

учасників проявляються у більшій їх гнучкості, економії на масштабах 

виробництва та ефекті синергії, а для регіонів – у поліпшенні інноваційного 

середовища. Проте, крім позитивних аспектів, існують труднощі у 

створенні кластерів внаслідок загрози гіперспеціалізації і надмірної 

«брендизації». На нашу думку, для регіонів України, в тому числі 

Українських Карпат, така загроза відпадає, оскільки мова йде про створення 

міні-кластерів на базі кількох підприємств та організацій, які згодом можна 

розширити за рахунок створення нових виробництв та додаткового 

залучення до процесів кластеризації малих і середніх підприємств; 

 по-шосте, в умовах кластеризації виникає більша ймовірність утворення 

нових підприємств на окремих локальних територіях, що забезпечить 

зростання експортного потенціалу та створить передумови для сталого 

розвитку соціальних процесів у регіоні. Проте, як стверджують у своїх 

дослідженнях окремі науковці, нерідко виникає незацікавленість державних 

органів влади, нерозуміння вигод від кластерного підходу. Вважаємо, що 

така точка зору не має достатнього обґрунтування, оскільки в регіонах 

України проблематика кластерів стрімко актуалізується, стаючи темою 

багатьох конференцій та публікацій. Зокрема, заслуговує на увагу 

колективна монографія науковців Ужгородського національного 

університету «Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та 

інституціональні механізми його активізації», в якій розглянуто проблеми 

механізму формування інноваційних кластерів як джерела розвитку 

інноваційного потенціалу [35, с. 312-333]. 

На основі узагальнення значного обсягу наукових джерел у названому 

монографічному виданні наводиться  дефініція цієї категорії, що міститься у 

джерелах [30] і [36]:  

 інноваційний кластер – цілісна система підприємств і організацій з 

виробництва готового інноваційного продукту, що включає в себе весь 
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інноваційний ланцюжок від розвитку фундаментальної наукової ідеї до 

виробництва та дистрибуції готової продукції [30]; 

 інноваційний кластер – це об’єднання різних суб’єктів суспільного життя 

(промислових компаній, дослідницьких центрів, органів державного 

управління, громадських організацій), що дозволяє використати переваги 

двох способів координації економічної системи – внутрішньофірмової 

ієрархії та ринкового механізму, а також дає можливість більш швидко і 

ефективно використовувати нові знання, наукові відкриття і винаходи [36].  

Автори зазначеного дослідження дають власне визначення категорії 

«інвестиційний кластер», а саме [35, с. 312-333]: 

 інвестиційний кластер – це об’єднання різних організацій (промислових 

компаній, дослідницьких центрів, наукових установ, органів державного 

управління, профспілок, громадських організацій та ін.), що дозволяє 

використати переваги внутрішньофірмової координації та ринкового 

механізму для більш швидкого й ефективного освоєння нових знань.  

Успішні інноваційні кластери користуються своїми перевагами і здатністю 

освоювати ніші на ринках за рахунок поліпшення якості, використання нових 

багатофункціональних виробничих технологій і швидкого внесення змін в 

організацію виробництва. При цьому інновації поширюються по мережі 

взаємозв’язків у загальному економічному просторі, полегшуючи комбінації 

факторів виробництва [37, с. 15]. Однак інноваційні кластери не можна 

ототожнювати з тим, що розглядається як high-tech (високотехнологічний) 

сектор. Адже навіть фірми в таких традиційних секторах, як виробництво 

текстилю і одягу, шкіри і взуття, продуктів харчування, виноробства та ін. 

повинні абсорбувати нові технології в процеси проектування, виробництва і 

маркетингу, якщо вони не бажають залишатися застарілими і з часом 

занепадати. 

Для розгалуженої економіки України особливого значення набуває 

організація та здійснення моніторингу з боку державних і регіональних органів 

влади та громадських організацій за процесами наявності мережевих структур, 
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на базі яких можливе створення та формування кластерів, а також кластеризації 

економіки, що відбуваються у видах економічної діяльності  відповідно до 

Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної 

діяльності» (ДК 009:2010), який набув чинності 01. 01. 2012 р. [38]. 

Розроблення Національного класифікатора України здійснено на базі 

міжнародної статистичної класифікації видів діяльності Європейського Союзу 

– Nomenclature of Activities European Community (NACE, Rev.2). Водночас у 

названому науковому виданні відмічається, що у класифікації КВЕД 

виділяються види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених 

підрозділів юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, що їх на вищих 

рівнях класифікації групують у галузі. 

Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів, їх 

становлення та розвиток у різних групах країн (промислово розвинутих; 

країнах, що розвиваються; країнах з перехідною економікою) засвідчує, що в 

Україні необхідне законодавче закріплення поняття «кластер», оскільки в 

сучасних умовах кластеризація виступає провідним інструментом формування 

інноваційної моделі розвитку країн та їх регіонів.   

 

1.2. Теоретико-методичні підходи до дослідження механізмів формування 

та розвитку кластерів 

У процесі дослідження автором дисертаційної роботи використано 

теоретико-методичні підходи до розгляду найбільш актуальних проблем 

механізму регулювання економіки, які охоплюють [39, с. 171]:  

1) ринкове регулювання, яке здійснюється за допомогою механізму 

конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту і 

пропозиції та ін.;  

2) корпоративне (моно- чи олігополістичне) регулювання, за якого 

гігантські корпорації, концерни за допомогою комп’ютерних систем, 

маркетингу тощо вивчають масовий попит, формують його;  
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3) державне регулювання – здійснюється через грошово-кредитну, 

бюджетну, інвестиційну та інші форми економічної політики, систему 

державних замовлень, закупівлю державою значної частини виробленої 

продукції, що означає гарантований попит на неї;  

4) наддержавне регулювання – охоплює окремі сфери світового 

господарства і здійснюється за допомогою міжнародних організацій, а також у 

межах регіональних економічних об’єднань (найрозвинутішим з яких є ЄС), які 

підпорядковані наднаціональним органам. 

Відмітимо, що командно-адміністративна система колишнього Радянського 

Союзу вичерпала себе, а його механізми і методи державного управління 

виявилися непридатними для вирішення проблем, які принесла з собою 

глобалізація. Більшість країн соціалістичної орієнтації за весь період свого 

існування не спромоглися вирватися за рамки наздоганяючого типу розвитку 

економіки, не зуміли створити систему сприйняття інновацій, вважаючи за 

краще використовувати західні технологічні нововведення, в той час як світові 

країни-лідери освоювали інші, абсолютно полярні інноваційні моделі і підходи 

щодо розвитку своїх економік. 

Протягом двох останніх десятиріч ХХ ст. інноваційні процеси в промислово 

розвинутих країнах набирали дедалі більших масштабів, поглиблювалися і 

прискорювалися. Такі процеси забезпечували всебічну модернізацію їх 

виробництва, інтеграцію соціальних і економічних відносин у суспільстві, 

підвищення рівня і якості життя населення. На цьому фоні непривабливим 

виглядає становище більшості країн з перехідною економікою, оскільки 

економічна стагнація в них підсилювалась втратами виробничого потенціалу і 

зниженням життєвого рівня населення. Невипадково більшість 

постсоціалістичних країн вступили в нове тисячоліття з достатнім розумінням 

того, що розвиватися по-старому на основі економічної системи, що склалася в 

них, у подальшому неможливо. Більше того, дотримання інерційного сценарію 

прирікало цю групу країн на подальше вповільнення економічного зростання, 

перманентне відставання від інших країн у сфері науково-технічного прогресу 
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й ефективності виробництва, що невблаганно повинно було призвести до 

повної втрати ними здатності до самостійного розвитку та існування на 

позиціях сировинного придатка розвинутих країн. 

Традиційне виробництво в країнах з перехідною економікою на 

початковому етапі після розпаду соціалістичної системи недостатньо спонукало 

до впровадження інновацій, не отримувало в цьому напрямі належного 

стимулювання в економіці цих країн, продовжувала превалювати 

незатребуваність науки, хоча водночас посилювалася потреба в розробленні 

обґрунтованих прогнозів економічних, технологічних і соціальних зрушень та у 

формуванні розвинутого наукового передбачення. Недостатньо обґрунтована 

вибрана модель розвитку, зокрема на етапі трансформації, неминуче 

обумовлювала перевитрати ресурсів, втрату оптимізму й орієнтирів у 

суспільстві і навіть сповільнення темпів розвитку. Водночас економічне 

зростання й інноваційний процес, як засвідчує досвід розвинутих країн, 

забезпечується на рівні кластеризованих підприємств, у зв’язку з чим 

необхідний сприятливий підприємницький клімат на макрорівні, який 

формується макроекономічною політикою, на основі якої створюються умови 

для досягнення балансу між наявністю ресурсів і потребою в них, що виникає 

на основі розроблених механізмів стимулювання ефективності. 

В Україні замість кластеризації здійснювалися способи активізації 

інноваційних процесів через створення великих інтегрованих фінансово-

промислових груп (ФПГ). Водночас, як підказує практика, до проектів 

створення ФПГ в умовах країн з перехідною економікою слід підходити з 

великою обережністю, оскільки вони створюють небезпеку надмірного 

посилення позицій монополій та їх потенційної протидії щодо проведення 

державної антимонопольної політики. В той же час зі світової практики відомо, 

що багато проблем і завдань, які слід розв’язувати з метою підвищення 

конкурентоспроможності та інноваційності суспільства, можуть успішно 

вирішуватися на основі агломерації, яка виникає шляхом об’єднання навколо 

великих компаній малих і середніх підприємств, формуючи таким чином заради 
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зростання інноваційності децентралізований сектор мережевих структур – 

кластерів. 

З огляду на визначальну значимість кластерної концепції у формуванні 

інноваційної моделі розвитку, першочергова увага має приділятися механізмам 

формування та розвитку кластерів, серед яких пріоритетну роль відіграють [39; 

40; 41, с. 359]:  

- механізм вироблення менеджменту цілей, тобто процес визначення 

залежності цілей менеджменту від доцільності створення та 

функціонування кластерів; 

- механізм зменшення основних економічних ризиків, який забезпечує 

послідовність застосування різноманітних способів зниження гостроти 

найважливіших видів ризиків підприємницької діяльності. Такими 

ризиками у сфері безпосереднього виробництва та обміну є матеріально-

технічні, профільно-технологічні, постачальницько-збутові, виробничі, 

кредитні. Для зниження матеріально-технічних ризиків створюють 

технічні підприємства із зарубіжними фірмами, об’єднання з потужними 

і передовими вітчизняними компаніями за безпосередньої державної 

підтримки. На нашу думку, найпослідовніше зменшення основних 

економічних ризиків забезпечують кластеризовані підприємства, 

передусім малі та середні; 

- механізм ціноутворення, за рахунок якого здійснюється послідовність 

різних етапів процесу формування цін та їх встановлення, а також 

реалізується комплекс методів, що при цьому використовується в межах 

крупних монополістичних компаній розвинутих країн світу. Вважаємо, 

що процес ціноутворення найкраще реалізується в умовах кластерних 

формувань, який розпочинається з методики розрахунку ціни пропозиції, 

яка передбачає такі основні елементи: визначення завдання 

ціноутворення; оцінку витрат виробництва підприємства (підприємств 

кластера); вивчення попиту; аналіз цін і товарів конкурентів; вибір 

методу ціноутворення і встановлення остаточної ціни; 
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- механізм природокористування – це економічні механізми 

природокористування, зокрема раціоналізації останнього, що 

формуються на міжгалузевій та міжрегіональній основі; 

- фінансова складова механізму кластеризації економіки, у рамках якої 

повинні визначатися всі можливі джерела фінансування, у тому числі за 

рахунок бюджетних коштів; умови і принципи фінансування спільних з 

державою проектів, у тому числі спрямованих на розвиток 

інфраструктури, необхідної для ефективного функціонування кластерів; 

умови кредитної політики та обґрунтування системи преференцій щодо 

кластерних проектів.                 

Оскільки єдиної думки щодо поняття «кластер» науковою спільнотою ще не 

сформовано,  тому у визначенні об’єктів кластера автор дисертаційної роботи 

виходить із тлумачень цього феномену за М. Портером, який вважається 

найбільш активним прихильником кластерної моделі розвитку. Звідси об’єктом 

дослідження є групи взаємопов’язаних у кластерному формуванні компаній, 

спеціалізовані постачальники і постачальники послуг; фірми у відповідних 

галузях, а також пов’язані з їхньою діяльністю організації (університети, агенції 

із стандартизації, торгові об’єднання), що конкурують, проте разом з тим 

ведуть спільну роботу.    

Відмітимо, що проблема конкурентоспроможності не є новою для ринкової 

економіки. Конкурентна боротьба відбувається постійно як між окремими 

фірмами та їх об’єднаннями, так і між країнами та інтеграційними 

об’єднаннями.  

За сучасних  умов глобалізації світового господарства, яке виступає як 

сукупність національних ринків, однією з найважливіших тенденцій є 

посилення конкурентної боротьби. 

Серед багатогранних методів дослідження використано і кластерний метод, 

зокрема метод ідентифікації кластерів у регіональній економіці. 

Найпоширенішим підходом до ідентифікації кластера в регіональній економіці 

є обчислення коефіцієнта локалізації (концентрації) (Кл). Цей показник 
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використовується для вимірювання просторової концентрації підприємств 

промислового сектору. Ще один підхід до ідентифікації кластерів полягає в 

розрахунку коефіцієнта спеціалізації регіону в певній галузі (Кс). Як стверджує 

О. Паливода, показники Кл і Кс за своїм змістом є однаковими, але 

розраховуються по-різному, саме тому їх недоцільно використовувати 

одночасно [42, с. 46-47]. Цитований науковець також відмічає, що кластер 

являє собою не арифметичну суму підприємств, а насамперед сукупність 

взаємопов’язаних виробництв, які, як правило, представляють різні галузі. На 

нашу думку, Кл доцільно розраховувати і щодо концентрації плодово-ягідних і 

виноградних насаджень за їх площею і обсягом виробництва відповідної 

продукції для потреб не тільки переробної промисловості, але і для реалізації 

населенню у свіжому виді. 

Поняття конкуренції є фундаментальним у теорії світової економіки, 

оскільки вона пронизує всі рівні і ланки економічної системи – від мікрорівня 

(підприємства, фірми) до макрорівня (економіка країни, світова економічна 

система), є необхідною умовою її ефективного функціонування. На сучасному 

етапі економічного розвитку кластери дають можливість малим і середнім 

фірмам  комбінувати переваги малосерійного виробництва з великомасштабним 

підходом, що сприяє  розвитку продуктивних сил, науково-технічному 

прогресу, зростанню інтенсивності у взаємовідносинах між економіками країн. 

Кластери значно краще, ніж окремі галузі, відповідають вимогам сучасної 

конкуренції. На думку З. Варналія, сутність конкурентоспроможності галузей 

на зовнішніх ринках з урахуванням сучасних тенденцій розвитку світового 

господарства і поглибленням взаємозалежності економічного зростання 

дозволяє розглядати її ширше, ніж звичайний процес отримання надлишку 

ресурсного потенціалу, оскільки конкурентоспроможність національної 

економіки як сукупності галузей у сучасних умовах дає комплексний ефект, 

комбінуючи такі фактори, як іноземний капітал, нові технології, інтеграційні 

можливості і вихід на світові ринки [43, с. 560-561]. 
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Існує велика кількість різних теорій формування і розвитку 

конкурентоспроможності, оскільки, як свідчить практика успішних фірм і 

процвітаючих економічних систем, найефективнішою формою економічного 

зростання є теорія кластерного механізму, в основу якої покладено поняття 

кластера - зосередження найбільш ефективних і взаємозалежних галузей у 

контексті видів економічної діяльності, тобто сукупність взаємозалежних груп 

успішно конкуруючих фірм, які утворюють «золотий перетин», у класичній 

західній інтерпретації «diamond - діамант» всієї економічної системи держави, 

що забезпечують конкурентні позиції на галузевому, національному та 

світовому ринках. Кластерна теорія формування конкурентних переваг за  

М. Портером є найбільш визнаною тому, що він вивчив цю проблему за 

допомогою дослідження конкурентних позицій більше 100 галузей різних 

країн, звернувши увагу на те, що найбільш конкурентоспроможні в 

міжнародних масштабах фірми однієї галузі, які не безсистемно розташовані у 

різних розвинених державах, а мають властивість концентруватися в одній і тій 

самій країні, а часом навіть у тому самому регіоні країни. 

У сучасній глобалізованій економіці традиційний розподіл на сектори або 

галузі, як уже відмічалося, втрачає актуальність. На перше місце виходять 

кластери – системи взаємозв’язків фірм і організацій. Водночас  зазначимо, що 

в СРСР існували поняття «науково-виробничий комплекс» та «територіально-

виробнича кооперація» [43, с. 577]. Проте в умовах командно адміністративної 

системи планомірність і галузевий принцип управління економікою накладали 

обмеження на їхню діяльність. При цьому вибір постачальника визначався не 

інтересами підприємства, а розпорядженнями «зверху». У результаті деталі, які 

вироблялися в регіоні, доводилося завозити з інших республік. У сучасних 

умовах ситуація змінилася.  На сьогоднішній день кластер враховує ринковий 

механізм, на противагу територіально-виробничому комплексу, ефективність 

якого підвищується тоді, коли самі підприємства, з метою збільшення 

конкурентоспроможності, об’єднуються за ініціативою «знизу». 
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Ринковий механізм – це «система функціонування ринку, яка передбачає 

формування ринку, вибір механізмів активного впливу на економічні процеси, 

що відбуваються в суспільстві щодо створення, розподілу й реалізації 

суспільного продукту, динаміки цін, інвестиційних процесів, використання і 

відтворення робочої сили, вдосконалення ринкових процесів загалом» [23,  

с.300]. З наведеної думки видно, що ринковий механізм особливо активно діє 

при створенні кластерів, визначаючи вибір відповідних механізмів активного 

впливу на економічні процеси на регіональному рівні.  

Поширення в постсоціалістичних країнах одержали кластерні принципи 

виробничої взаємодії на регіональному рівні. Такий  підхід створює більші 

можливості для підвищення конкурентоспроможності місцевого бізнесу, а 

також ефективності економічної політики регіональної влади. За сучасних умов 

головним завданням регіональної політики держави має стати досягнення 

балансу між її інтересами та інтересами розвитку регіонів. Важливим 

завданням регіональної політики є децентралізація влади з метою передачі 

державних повноважень на нижчий рівень управління. Механізм 

децентралізації розробляється в наступних вимірах: управління суспільно-

політичним розвитком регіонів; управління соціогуманітарним розвитком 

регіонів; управління економічною сферою регіонів; регулювання зовнішніх 

відносин регіонів [43, с. 18].   

Регіони також взаємодіють з оточуючим середовищем – як усередині 

країни, так і зовні. На шляху до європейської інтеграції Україна має побудувати 

струнку систему ефективно діючих економічних та культурних зв’язків з 

країнами європейської спільноти, зокрема через ефективне задіяння механізмів 

транскордонного співробітництва. Створення транскордонних об’єднань у 

процесі транскордонного співробітництва зумовлено [44, с. 673-674]:  

1) інтенсивністю процесів глобалізації  та регіоналізації світового господарства 

і зміцненням господарських і політичних зв’язків як країн з високим рівнем 

індустріального розвитку, так і аграрно орієнтованих територій;  

2) нерівномірністю розвитку так званих постсоціалістичних і розвинутих країн, 
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а також порушенням зв’язків, які існували на рівні Ради Економічної 

Взаємодопомоги (РЕВ), що спонукало до пошуку нових форм економічного 

співробітництва. Передумови виникнення у Східній Європі таких форм 

співробітництва, як єврорегіони, - втрата монополії центральних владних 

структур на здійснення прикордонного співробітництва, перехід частини 

повноважень щодо розвитку соціально-економічної співпраці до органів 

місцевого самоврядування прикордонних адміністративних районів. Тобто 

транскордонне співробітництво означає процес, за допомогою якого 

регіональні та локальні структури територіального самоврядування отримують 

певні вигоди від спільного розв’язання проблем, у тому числі, на нашу думку, і 

від створення транскордонних кластерів та механізмів регулювання такого 

співробітництва. 

В умовах транскордонного співробітництва відпадає потреба у створенні 

спільних структур по обидва боки кордону, в той час як при єврорегіональному 

співробітництві такі структури доцільно створювати. З моменту впровадження 

сталих інституціональних форм управління транскордонне співробітництво 

набуває статусу єврорегіонального. Більшість європейських країн мають вагомі 

успіхи у сфері єврорегіональної співпраці, серед них і Польща, на кордонах якої 

створено і функціонує тринадцять єврорегіонів, серед них частина єврорегіону 

«Карпатський». До складу цього єврорегіону входять прикордонні території 

Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та України, серед яких перші дві 

країни мають вагомі здобутки в кластеризації своїх економік. Водночас в 

окремих наукових джерелах, у тому числі в енциклопедичних виданнях, 

відсутні або недостатня кількість публікацій щодо кластеризації національних 

економік [45, 46, 47, 48,49, 50]. 

Найбільш сучасна теорія розвитку конкурентоспроможності на основі 

кластерів розроблена В. Фельдманом. Переваги її полягають у тому, що вона 

заснована на великих емпіричних дослідженнях диверсифікованих форм 

бізнесу в різних країнах. Сутність теорії полягає в наступному: 

диверсифікованість часто потребує наявності матриці «витрати – випуск» або 
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контактів між галузями, що пов’язані відносинами поставки та придбання; це 

узгоджується з механізмами, які ведуть до утворення кластерів; більше того, 

найбільш життєздатні кластери інноваційної активності формуються на основі 

диверсифікованості [43, с. 563-564].         

Розвиток кластерів був викликаний необхідністю створення нового класу 

виробничих систем в умовах глобалізації і регіоналізації економічної 

активності. Практика 90-х років минулого століття продемонструвала успішну 

діяльність великої кількості різних кластерів і мереж компаній, довела їхні 

конкурентні переваги порівняно з традиційними структурами. Одночасні 

тенденції глобалізації і регіоналізації надають національній і регіональній владі 

сприятливі можливості для удосконалення своєї політики, в т. ч. механізму 

економічного розвитку. Зокрема, практика розвитку промислових кластерів, 

асоційованих мереж, технологічних парків та технополісів стає найбільш 

популярною у світовому співтоваристві як на міжнародному, так і  

національному і регіональному рівнях. У розвинутих країнах і країнах третього 

світу, а також у країнах з перехідною економікою з боку урядових кіл дедалі 

більшої уваги набуває орієнтація  на стратегію розвитку кластерів, оскільки 

вони найбільш конкурентоспроможні порівняно з іншими виробничими 

системами. Це передусім стосується промислових кластерів. 

Заслуговує на увагу досвід кластеризації Хмельницької області, де ще у 

1997р. сформовано асоціацію «Поділля Перше» [43, с. 587]. Сьогодні в цю 

асоціацію входять п’ять кластерів, які поєднують підприємців легкої та харчової 

промисловості, будівельної індустрії, туристичні фірми. Завершено роботу з 

формування продовольчого кластера у Хмельницькому, до складу якого ввійшли 

підприємства харчової і переробної промисловості області, спільна діяльність 

яких спрямована на освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, яку 

можна було б реалізувати під загальною торговельною маркою [43, с. 587]. 

Відмітимо, що динамічно розвивається харчовий і туристичний кластери в 

Кам’янець-Подільському цієї ж області, де лише за 1 рік їхньої роботи освоєно 

кілька десятків нових продуктів, що відбивають специфіку регіону й цієї 
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унікальної території. Відбувається формування і в районному центрі 

Хмельницької області – Старій Синяві – молочного кластера, у рамках якого 

об’єднують зусилля фермери, постачальники молока, підприємства з переробки 

молока, виробники сирів й іншої продукції, а також дослідні організації, 

пов’язані з розробленням нових видів молочної продукції. У районному центрі 

Грицава діє перший в Україні кластер екоагротуризму, що має більші 

можливості для розвитку свого рекреаційного і туристичного потенціалу. Крім 

того, у будівельному кластері цього регіону бере участь 27 підприємств, частина 

з яких спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, проектуванні, 

дизайні, будівництві. Вони забезпечують повний цикл будівництва зі здаванням 

об’єктів «під ключ». Отже, досвід Хмельниччини доцільно запровадити і в 

Закарпатській області, відновити в її гірських районах виготовлення виробів із 

шерсті овець (ковдри, покривала, килими та ін.), які в минулому виготовлялись 

на підприємствах Закарпатського обласного управління місцевої промисловості. 

Сприятливі, на нашу думку, передумови склалися для формування будівельного 

кластера, оскільки в Ужгороді, Мукачеві та ін. містах споруджуються сучасні 

житлові об’єкти із здаванням «під ключ». Відмітимо, що в корпорації 

«Закарпатсадовинпром» за ініціативою її керівництва вже здійснено кілька 

етапів формування виноградного кластера за рахунок власних інвестицій та 

допомоги державної асоціації «Укрвинпром», а також співробітництва з її 

науково-дослідним інститутом. Однак, якщо на Хмельниччині органи місцевої 

влади та самоврядування надавали всебічну фінансову допомогу у формуванні 

кластерів, то в Закарпатській області вони самоусунулись від таких функцій. 

Виходячи з теоретичних підходів до дослідження механізмів регіональних 

кластерних утворень, кластеризація в умовах глобалізації  та регіоналізації 

активно впливає на такі процеси [51, с. 118; 50, с. 269-270]:  

 на формування єдності продуктивних сил і відносин економічної власності 

(виробничих відносин), через які визначається суспільний спосіб 

виробництва. Відмітимо, що  український економіст М. Туган-Барановський 

замінив марксове поняття «продуктивні сили» поняттям «матеріальні 
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фактори виробництва». Цьому поняттю віддають перевагу також сучасні 

західні економісти. Зазначені поняття значною мірою взаємозамінні: 

розкриття змісту одного з них допомагає з’ясувати зміст іншого. Водночас у 

понятті «продуктивні сили» закладено більшу евристичну цінність, 

оскільки: «по-перше, воно повніше відповідає вимогам системно-

структурного підходу, зокрема принципові цілісності, й з’являється 

можливість досліджувати закони розвитку та функціонування продуктивних 

сил, властиві їм внутрішні суперечності; по-друге, до складу продуктивних 

сил входять не лише матеріальні фактори виробництва, а й духовні (ідеї та 

психологія людей, дух народу, національна самосвідомість), що робить 

поняття «продуктивні сили» місткішим, ніж поняття «матеріальні фактори 

виробництва» [51]; 

 широкомасштабне втручання держави в економічну систему на основі 

удосконалення господарського механізму на сучасному етапі економічного 

розвитку капіталізму. Першим таку необхідність із західних учених визнав, 

усвідомив і обґрунтував англійський економіст Дж. Кейнс. Ядром 

господарського механізму, на його думку, є державне регулювання 

економіки. Тому «сучасну економічну систему доцільно називати 

регульованим ринком або планомірно регульованою економікою…» 

Внаслідок цього планомірність з тенденції, що розвивається і обмежена за 

капіталістичного способу виробництва  спочатку окремим індивідуальним 

підприємством (дрібним і середнім за розмірами), відтак гігантськими 

монополістичними об’єднаннями, у т. ч. й ТНК, поширилась на національну 

економіку і навіть на рівень наднаціональних економічних організацій і 

стала законом економічного розвитку, розвитку сучасного технологічного 

способу виробництва… Найпоширенішою назвою сучасної економічної 

системи серед західних учених є «змішана економіка», або «соціально 

орієнтована ринкова економіка» … В ній вони виділяють такі три основні 

функції: 1) забезпечення соціального добробуту; 2) національне 

регулювання або планування економіки; 3) дотримання правил чесної 
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конкуренції, які, на нашу думку, передусім притаманні кластерним 

формуванням. 

У сучасних умовах важлива роль відводиться відтворенню господарського 

механізму, тобто постійно повторювальному процесу функціонування й 

розвитку ринкових і державних важелів регулювання економіки в їх взаємодії, 

що супроводжується зміною ядра (провідної ланки) господарського механізму. 

Двома основними елементами господарського механізму є ринкові та державні 

методи управління економікою. Серед державних виділяють адміністративні, 

правові й економічні. Ринкові важелі регулювання за своєю природою є 

економічними. Відтворення господарського механізму на нижчих і вищих 

стадіях розвитку капіталізму має істотні відмінності, які проявилися в 

наступному [53, с. 225]:  

1) на нижчій стадії розвитку капіталізму розширене відтворення 

господарського механізму супроводжувалося розширенням і поглибленням 

ринкових важелів саморегулювання економіки (вільного ціноутворення, вільної 

конкуренції, вільного внутрігалузевого та міжгалузевого переливання капіталу 

тощо). Проте на певному етапі таке відтворення поряд з іншими причинами 

спричинило економічні кризи (перші десятиліття ХІХ ст.), появу монополій 

(остання третина ХІХ ст.), посилення зубожіння основної частини 

працездатного населення, поглиблення нерівноваги національного ринку та 

інших негативних процесів. Це зумовило виникнення і розвиток державного 

регулювання економіки у формі правового, адміністративного та економічного 

регулювання;  

2) системне наростання кризових явищ в економіці, кількісно-якісні 

зрушення в регулюванні на макрорівні (розширення планомірності до меж 

монополістичних об’єднань тощо) поступово зумовили інтенсивну дію закону 

заперечення одними елементами господарського механізму інших. Наслідком 

цього стало поступове діалектичне заперечення державним регулюванням 

ринкового і перетворення першого на домінуючий елемент господарського 

механізму. Це відбулося в середині 50-х рр. ХХ ст. і виявилося у перетворенні 
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тенденції до планомірного розвитку макроекономічних процесів на закон 

планомірного розвитку. Насправді державне регулювання залишається 

домінуючим елементом господарського механізму і повинно органічно 

поєднуватися з ринковими важелями;  

3) особливістю розширеного відтворення господарського механізму у 

розвинутих країнах світу є посилення ролі наднаціонального регулювання з 

другої половини ХХ ст. з боку наднаціональних органів, міжнародних 

фінансово-кредитних інститутів. Ще однією особливістю цього процесу є 

посилення взаємопроникнення державних і ринкових важелів, планомірності і 

ринку. Розширене відтворення господарського механізму в розвинутих країнах 

світу також супроводжується зростанням ролі соціального партнерства (як 

засобу вирішення суперечностей), інших важелів досягнення компромісів у 

взаємодії протилежних класів, соціальних верств і груп.  

З наведених вище теоретичних положень щодо особливостей 

функціонування господарського механізму та його відтворення видно, що в 

цитованому науковому виданні відсутній аналіз ролі таких ринкових інститутів, 

як кластери, багато з яких уже отримали всесвітню популярність і стали у своїй 

сфері еталоном та важливим інструментом підвищення 

конкурентоспроможності економічної системи. 

На основі кластеризації економічної системи спостерігається удосконалення 

механізму дії економічних законів,  яке полягає в наступному [54, с. 360-361]:  

 розвиток економічних законів відбувається в результаті господарської 

діяльності людей, функціонування і зростання їх потреб та інтересів; 

 у розвитку закону виділяють три основні фази: тотожність та відмінність, 

власне суперечність, конфлікт і розв’язання суперечності, що водночас 

супроводжується переходом причини у наслідок, взаємопереходом 

протилежних сторін закону та ін. У фазах тотожності та відмінності економічні 

закони є здебільшого законами становлення певних явищ, процесів; у фазі 

суперечності – законами їх розвитку та функціонування; у фазі конфлікту – 
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законами переходу у нове, більш розвинуте явище, досконалішу форму своєї 

еволюції та ін.; 

 ускладнення механізму дії закону адекватності виробничих відносин 

рівню й характеру розвитку продуктивних сил без урахування суб’єктивного 

фактора зумовлено передусім появою у межах продуктивних сил нових 

елементів (форм і методів організації виробництва, науки та ін.), кількісно-

якісними змінами традиційних елементів системи, а отже, наявністю значно 

складнішої структури продуктивних сил, нових законів і суперечностей у 

межах цієї системи; значною мірою аналогічними змінами у відносинах 

економічної власності та ін. 

Отже, розвиток кластерів сьогодні є одним із найважливіших шляхів 

удосконалення механізму дії економічних законів та розвитку світової 

економічної системи, а найголовніші конкурентні переваги в глобальній 

економіці виростають, як це не парадоксально, з географічного місця 

(території, регіону), де розташувався кластер. Тому з метою організації більш 

поглиблених досліджень переваг кластерного підходу в Секретаріаті ОЕСР 

(National Innovation System, OECD, Paris) у 1997 р. була створена Цільова група 

з кластерної політики і кластерного аналізу, найважливішими вихідними 

положеннями якої є такі [1, с. 92]: 

 фірми рідко вводять нововведення, знаходячись в ізоляції. Набагато 

інтенсивніше  це відбувається в мережевих виробничих системах;  

 ефект синергії, що народжується в поєднанні знань різних фірм і 

організацій, що доповнюють одна одну, і необхідності для фірм боротися із 

зростаючою залежністю від умов навколишнього середовища, є чинником, який 

спонукає до формування кластерів і укладання фірмами угод щодо спільної 

інноваційної діяльності. Це вихідне теоретичне положення заснованої на 

взаємодії теорії інноваційних систем, де інновація визначається як 

інтерактивний навчальний процес, що базується на обміні знаннями і спільній 

діяльності різних учасників у виробничих мережевих структурах. При цьому 

ефективні інновації народжуються з «нових» комбінацій 
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взаємодоповнюваності, різноманітних знань і компетентності. Це також 

збігається з тенденцією переходу від політики прямого державного втручання в 

економіку до створення механізмів і спонукальних стимулів, що дозволяють 

опосередковано (не безпосередньо) впливати на процеси створення і 

функціонування мережевих структур, зокрема кластерних формувань. Роль 

уряду як помічника в утворенні кластерів повинна проявлятися у функції 

каталізатора, брокера, а також творця необхідних інститутів сприяння.          

Формування і функціонування кластерів знижує і навіть нівелює дію 

механізму зменшення основних економічних ризиків. Такими ризиками у сфері 

безпосереднього виробництва та обміну є матеріально-технічні, профільно-

технологічні, постачальницько-збутові, виробничі, кредитні. Для зниження цих 

ризиків для некластеризованих підприємств вживаються такі заходи [55, с. 367-

368]:  

 створюються спільні підприємства із зарубіжними фірмами, об’єднання з 

потужними і передовими вітчизняними компаніями, домагаються державної 

підтримки (у разі стабільного попиту на певний вид продукції) та ін. з 

метою зниження матеріально-технічних ризиків; 

 зниження, а відтак і усунення профільно-технологічних ризиків можливе за 

умови: диверсифікації виробництва через розширення нових технологій і 

видів продукції; диверсифікації постачання; збору економічної інформації 

про можливих постачальників, зокрема про освоєння нових видів техніки і 

технологій; встановлення некомерційних зв’язків із реальними та 

потенційними постачальниками, розширення й підтримання особистих 

контактів з ними; купівлі акцій підприємств-постачальників; створення 

страхових резервів основних комплектуючих виробів. 

Однак, на нашу думку, для нівелювання негативної дії механізму зниження, 

а відтак усунення основних економічних ризиків для самостійно 

функціонуючих фірм (підприємств) і організацій, передусім малого і 

середнього підприємництва, є доцільність їх інтегрування в кластерні мережі, 

роль яких зростає в умовах регіональної і локальної економіки. 
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Дослідники кластерів помітили, що можна простежити першопричини 

зародження і розвитку кластерів, що виникли в регіонах завдяки певним 

історичним умовам. Найчастіше визначальним є тут присутність одного чи 

кількох спеціалізованих факторів, наявність необхідної інфраструктури, 

особливих навичок у населення, вигідного географічного положення та ін. 

Наявність природних ресурсів також є одним із найістотніших факторів, 

завдяки якому виникла більшість таких потужних фінських кластерів, як 

лісовий, кольорових металів, паперу і картону, устаткування для захисту 

навколишнього середовища і ряд інших [56, c.737]. Саме такий набір 

природних ресурсів характерний і для Закарпаття щодо створення лісового 

кластера, враховуючи, що більше 52% території області припадає на лісові 

ресурси.   

Вважаємо, що при створенні кластерів у сфері природокористування, 

передусім лісових кластерів, є доцільним дотримання вимог закону 

відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил і природно-ресурсним 

потенціалом. Цей закон відображає закономірність природокористування, суть 

якої полягає в тому, що на кожному конкретно-історичному рівні розвитку 

продуктивних сил використовуються певні природні багатства, достатні для 

задоволення соціально-економічних і еколого-економічних потреб суспільства 

[57, с. 46]. Зазначений закон є загальним, а дія його – універсальна для всіх 

способів виробництва. Однак прояви його дії завжди детерміновані конкретно-

історичним рівнем соціалізації природних сил. Зростання соціально-

економічних та еколого-економічних потреб суспільства на основі сучасного 

рівня розвитку продуктивних сил, зокрема техніко-технологічної бази, 

зумовлює необхідність залучати та використовувати у суспільному виробництві 

дедалі більше нових сил, речовин і ресурсів природного середовища, що може 

спричинити зміни його екостану. 

Враховуючи, що у сфері використання багатогранних функцій лісових 

ресурсів є рослинні ресурси деревного і недеревного походження, а також 
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тваринного світу та інші, важливими вимогами природокористування є 

ресурсовідтворення, ресурсовідновлення, в тому числі лісовідновлення. 

В «Екологічній енциклопедії» дається таке визначення зазначених понять: 

 ресурсовідтворення – 1) специфічна сфера діяльності суспільного 

виробництва, спрямована на забезпечення розширеного одержання 

природних ресурсів або на збереження їх кількості та якості на основі 

цілеспрямованого управління природними процесами; 2) штучне 

підтримання природних ресурсів на певному рівні за допомогою 

відповідних ресурсовідновлювальних заходів для досягнення їх 

продуктивного стану. Відтворення природних ресурсів має певну 

відмінність від їх відновлення, заміни та екологічного відшкодування. 

Можливими напрямами відтворення можуть бути: лісорозведення, 

риборозведення, рекультивація, агролісомеліорація, штучне розведення 

мисливських тварин і птахів [58, с. 197-198]; 

 ресурсовідновлення – приведення кількісних і якісних характеристик 

природних об’єктів та явищ до попереднього стану, порушеного 

внаслідок їх часткового або повного виснаження. Здійснюють на основі 

повного або часткового самовідновлення ресурсів у ході природних 

процесів чи за допомогою комплексу цілеспрямованих заходів. На 

відміну від ресурсовідтворення, відновлення узагальнює не нові процеси 

створення природних ресурсів, а повернення колишніх їх характеристик. 

Це стосується лише відновлювальних природних об’єктів та явищ. 

Наприклад, відновлення лісових ресурсів здійснюють як шляхом 

природного відновлення, так і за рахунок посадки та посівів [59, с. 197]. 

Отже, можна констатувати, що основною метою кластерної політики є 

формування умов для стійкого розвитку як країни, так і її регіонів, а також 

підвищення їх конкурентоздатності за рахунок організації кластерів, які є 

самоорганізованими системами та в яких створюються стратегічні конкурентні 

переваги від синергічного ефекту діяльності розгалуженої мережі об’єктів 

кластерних формувань.   
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В «Енциклопедії інвестицій» відмічається, що стійкий (сталий) розвиток – 

це особливий економічний розвиток, який забезпечує задоволення всебічних 

потреб нинішнього покоління без завдання шкоди можливостям прийдешніх 

поколінь забезпечити свої власні потреби [23, с. 451-452].  

В «Економічній  енциклопедії» стверджується, що сталий розвиток – це 

запропонована світовим співтовариством, уточнювана та поглиблювана сучасна 

концепція бажаного суспільного розвитку, що ґрунтується на стратегії 

оптимізації всієї діяльності людства (передусім економічної) в його взаємодії з 

довкіллям. Як мета, до якої має прагнути людство, поняття «розвиток сталий» у 

громадсько-політичній практиці вживається з 80-х ХХ ст., від часу 

усвідомлення безперспективності існуючих тенденцій соціально-економічного 

розвитку. У цьому ж науковому виданні відмічається, що на той час із 

достатньою глибиною було виявлено такі органічні недоліки сучасної 

цивілізації: 1) дедалі більша обмеженість природних речовинно-енергетичних 

ресурсів для підтримання традиційних темпів розширеного виробництва;  

2) катастрофічно швидке зростання населення, зокрема в Азії, Африці та 

Латинській Америці («демографічний вибух»), за одночасної депопуляції в 

багатьох розвинутих країнах; 3) невпинне зростання потреб людства (не завжди 

розумних, об’єктивно виправданих) і масштабів матеріального виробництва, 

що призводять до посилення антропогенного, техногенного пресингу на 

довкілля, до виснаження живої та неживої природи, руйнування природних 

біогеоценозів, зникнення багатьох видів рослин і тварин – скорочення 

біорозмаїття планети; 4) погіршення умов життя людей, зростання кількості 

факторів, шкідливих не лише для рослинного і тваринного світу, а й для 

здоров’я людини, майбутніх поколінь людства [60, с. 283]. 

Сталий розвиток, збалансований розвиток (англ. sustainable – 

підтримуючий, тривалий, безперервний і development – розвиток) тлумачиться 

як [61, с. 268-269]: 1) розвиток, що задовольняє потреби нинішнього покоління, 

не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби; 2) такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, 
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матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності 

суспільства відбуваються у межах, які визначаються здатністю екосистем 

відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність 

теперішніх та майбутніх поколінь. У цьому ж науковому виданні відмічається, 

що концепція збалансованого розвитку набула провідного статусу після 

Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992 р., м. Ріо-де-Жанейро) і була 

відображена у прийнятому на конференції Порядку денному на 21 століття. 

Світове співтовариство визнало, що збалансований розвиток повинен стати 

пріоритетним питанням порядку денного міжнародного співробітництва. 

Загальновизнаним є розуміння збалансованого розвитку як гармонійного 

поєднання його економічних, соціальних та екологічних складових. Лише 

досягнення збалансованості між ними забезпечить можливість переходу до 

такого соціального розвитку, який не виснажуватиме природні та людські 

ресурси, а тому матиме можливість тривати досить довго.  

Дотримання вимог стійкого (сталого, збалансованого) розвитку, на нашу 

думку, можуть забезпечити кластери, які є джерелом динамічних процесів у 

різних економічних системах у сучасних умовах глобалізації та регіоналізації.  

 

1.3. Світовий досвід кластеризації та можливості його використання  

в Україні 

Мережеві структури (кластери) дедалі більш активно впроваджуються в 

економіки багатьох країн на різних континентах як на місцевому, 

регіональному, так і національному рівнях. Кластеризація як тенденція 

відображає прагнення фірм, які виявляють ділову активність у споріднених 

напрямах, до концентрації за географічним принципом, є властивою практично 

для всіх типів і форм економіки.  

Лідери програм економічного розвитку у різних державах в останній період 

дедалі більше уваги приділяють промисловим кластерам - потенційним 

двигунам економічного зростання й інновацій [62, p. 18-40]. У багатьох країнах 

кластери сприяли забезпеченню високих темпів зростання національного 
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виробництва і створенню нових робочих місць, а також стали основою 

підвищення добробуту в регіонах, що динамічно розвивалися. На сьогоднішній 

день вже нагромаджено значний досвід успішної діяльності кластерів, що 

сформувалися, як правило, або на добровільній приватній ініціативі, або за 

посередництва та участі центральних органів влади. Цей досвід особливо 

цінний для України та її регіонів, у тому числі і щодо класифікації кластерів.  

Різні дослідники протягом останнього десятиліття намагалися 

проаналізувати отримані до цього часу знання про кластери. Зокрема, колектив 

дослідників, очолюваний  Стюартом Розенфельдом, у 1996 р. представив свій 

варіант класифікації кластерів, заснований на їхній здатності пожвавлення 

економіки і реалізації потужностей та вільного обміну інформацією, 

інноваціями і капіталом між учасниками формування. Серед кластерів, що 

виділені групою Розенфельда, названі такі [63] :  

 «працюючі», які характеризуються самопоінформованістю і здатні 

повніше реалізувати свій потенціал, зокрема готові виробляти продукції 

більше, ніж виробляли б її нарізно учасники кластера, разом узяті; 

 «приховані», тобто ті, в яких існують певні можливості, поки що не 

задіяні, а синергія їхнього співробітництва ще не реалізована;  

 «wannabe» (які прагнуть заслужити схвалення інших), тобто ті, що 

роблять певні політичні зусилля і залучають інвестиції з метою формування 

деяких місцевих чи регіональних можливостей, здатних стати основою 

кластера, хоча необхідна критична маса та/або ключові умови для витрат 

капіталу відсутні.    

У 2000 р. М. Енрайт, професор університету міста Гонконг, здійснив огляд 

кластерів, що сформувалися в різних куточках планети, і навів схему 

глобального розподілу кластерів різного типу  [64, p. 59], що зокрема 

відображає табл. 1.3. 

З таблиці 1.3. видно, що, на противагу класифікації кластерів за методикою  

С. Розенфельда, категорія «wannabe» поділена М. Енрайтом ще на три категорії: 

 потенційні (ті, що мають необхідні дані для успіху); 
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політично керовані (які мають підтримку уряду, але не володіють 

критичною масою); 

приймаючі бажане за дійсне (не мають жодних особливих переваг, крім 

бажання сформувати кластер). 

Таблиця 1.3 

Глобальний розподіл за типами кластерів  
Типи кластерів  Кількість*  Частка, % 

Працюючі  98 61,3 

Приховані  25 15,6 

Потенційні 28 17,5 

Політично керовані (Policy driven) 6 3,8 

Приймаючі бажане за дійсне (wishful-thinking) 3 1,8 

Всього  160 100 

Джерело: [64, р. 59; 1, с. 164] 

*Доповнено автором. 

Наведена вище таблиця 1.3 є результатом аналізу 160 кластерів, відібраних 

по всьому світу. Нами додатково розраховано кількість кластерів за їх типами. 

У 90-х рр. минулого століття більшість регіонів і держав, сотні провінцій, 

тисячі міст, величезна кількість громад та інших територіальних утворень 

ініціювали розробку й реалізацію планів розвитку на основі створення 

кластерів як на засадах добровільної приватної ініціативи, так і за 

посередництва та участі центральних органів влади. Створення кластерів у 

розрізі окремих країн різних континентів характеризується такими 

особливостями [43, с. 569-571]: 

 у Північній Америці практично всі штати США, більшість провінцій 

Канади й Мексики підхопили ініціативу розвитку кластерів. Уже до 

середини 90-х рр. існувало близько 380 найбільших кластерів – фірм у 

США, що охопили широкий спектр галузей промисловості й послуг, 

забезпечували 57% робочих місць усього ринку праці країни та здійснювали 

виробництво 61% всієї продукції; 

 у Латинській Америці ініціативу з розвитку кластерів активно підхопили 

Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Гватемала, Нікарагуа, 

Венесуела, Ямайка, Гондурас; 
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 у  Європі найбільш динамічні кластерні програми були реалізовані в 

Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, Нідерландах, Данії, Ірландії, 

Іспанії, Італії, Німеччині, Норвегії, Португалії, Франції, Фінляндії, Швеції; 

 у Тихоокеанському регіоні ініціатива з розвитку кластерів була особливо 

активно підтримана в Австралії, Малайзії, Новій Зеландії, Японії, Сінгапурі, 

Південній Кореї, Тайвані, Гонконгу; 

 в Африці та на Близькому Сході кластеризація проводилась в окремих 

країнах та регіонах. Далі всіх у цьому напрямі просунулись Ізраїль, Єгипет, 

ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати), Марокко, Сенегал, Південно-

Африканська Республіка (ПАР). Чималу активність у напрямі кластеризації 

в країні здійснює Туреччина. 

До кінця ХХ ст. кластери існували як в усіх розвинених європейських 

економіках, так і в промислово розвинутих країнах інших континентів. Серед 

цієї групи країн виділяються США, Великобританія та Німеччина, для яких 

відомий британський економіст і соціолог Е. Гідденс підготував програмні 

документи нового лібералізму і «третього шляху». Ключовою формулою 

«третього шляху» стало формування громадянського суспільства, здатного 

поставити під контроль державу і бізнес. Водночас єдиної загальновизнаної 

моделі «третього шляху» не існує, хоча англо-американський варіант 

кластеризації характерний як для названих країн, так і для Канади та Японії. З 

метою розкриття особливостей кластеризації в цих країнах нами узагальнено 

праці  зарубіжних і вітчизняних дослідників,  що стосуються  цієї проблеми [65; 

66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78], а також уже зазначених у 

попередніх підрозділах роботи. 

Моделі і практика кластеризації у США. Промислові кластери стали 

надзвичайно популярним компонентом політики регіонального і локального 

розвитку спочатку в країнах Організації економічного та соціального розвитку 

(ОЕСР) і передусім у США. Кластерні дослідження, здійснені різними 

науковими інститутами, промисловими асоціаціями й окремими 

консультативними фірмами, зачепили більшість районів і населених пунктів 
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країни, запропонувавши їм впровадження різного роду кластерних моделей 

зокрема в Аризоні, Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді, Міннесоті, Північній 

Кароліні, Огайо, Орегоні і штаті Вашингтон, які виявилися в числі найбільш 

активних у застосуванні економічних стратегій, заснованих на кластерах  

[79, p. 37-61].  

У США, згідно з Конституцією і традиціями, уряди штатів чи окремих 

територій відіграють важливу роль, оскільки неодноразово ініціювали заходи 

щодо підтримки розвитку приватного сектору. У 90-ті роки минулого століття з 

метою прискорення впровадження кластерної моделі в практику з ініціативи 

губернатора Аризони було створено спеціальну комісію стосовно процесу 

ідентифікації кластерів у штаті. Цей досвід особливо цінний для регіонів 

України, оскільки головну роль на початку діяльності у штаті Аризона 

відігравали місцеві університети, на основі висновків і пропозицій яких 

спеціальна комісія разом з представниками приватного сектору визначала 

функції учасників у сформованому кластері, а на наступному етапі ця комісія 

вже оцінювала ефективність його діяльності, допомагаючи долати перешкоди 

на шляху розвитку формування.  

Характерним для американських кластерів є те, що, по-перше, майже всі 

вони беруть участь у глобальній конкурентній боротьбі, а, по-друге, цілком 

незалежні від держави. При цьому головні складові діяльності кластерів – це 

пріоритет розвитку інноваційності; активний розвиток різних видів 

партнерства. Крім того, важливо, що при створенні і розвитку кластерів 

забезпечується вирішення таких завдань: 1) пов’язати регіональні і глобальні 

фактори розвитку в процесі їхнього формування; 2) визначити необхідну і 

доцільну структуру кластера, що формується. 

З метою вирішення цих завдань у США проводяться масштабні і глибокі 

дослідження кластерних моделей на базі різних методів кластерного аналізу. У 

результаті дослідження інтенсивності зв’язків як між галузями, так і між 

кластерами, а також між окремими секторами в кожному кластері дослідники 

розподілили 23 виробничі групи кластерів на 4 сектори (Додаток А) [1, с. 415]. 
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З наведених даних додатка А «Загальні дані по 23 групах виробничих 

кластерів США» видно, що досліджувані типи кластерів США істотно 

відрізняються як за розмірами, так і за кількістю промислових секторів, що 

беруть участь у їх формуванні. Аналіз цього додатка на базі проведених нами 

розрахунків засвідчує, що в середньому на одну компанію в кластері 

металообробки створюється 3,0 млн. дол. США доданої вартості, а в 

транспортному машинобудуванні 4,5 млн. дол. США. Значно більші обсяги 

доданої вартості  припадає на молочні продукти (10,5 млн. дол. США на одну 

компанію) та м’ясні вироби (7,1 млн. дол. США) і т. д.  

Між тим Закарпатська область втрачає значні обсяги доданої вартості у 

виробах з деревини, оскільки вона у великих масштабах вивозиться за кордон, 

де за рахунок її глибокої переробки створюється понад 90% доданої вартості, а 

прибутки залишаються в зарубіжних виробників.   

Кластерні ініціативи у Великобританії демонструють такі провідні регіони, 

як Шотландія, Уельс, Північна Ірландія і Північний схід Англії, зокрема з 

виробництва автомобілів, електротехніки, хімікаліїв і в деяких більш 

традиційних секторах –  виробництві продуктів харчування і напоїв, одягу і 

текстилю. У національній програмі промислового розвитку цієї країни знайшли 

місце як секторальний, так і кластероорієнтований підходи, передусім у бік 

розвитку організації регіонального рівня (таблиця 1.4). 

З табл. 1. 4 видно, що в процесах кластеризації провідну роль займають 15 

секторів. Всі відмічені сектори актуальні і для регіонів України, а тому досвід 

їх діяльності доцільно вивчати, передусім за рахунок навчання вітчизняних 

студентів у ВНЗ Англії. Відмітимо, що в Шотландії і Північній Ірландії 

провідну роль у здійсненні регіональної промислової політики відіграють 

регіональні агентства розвитку, головною метою яких є залучення іноземних 

інвестицій як основного елементу стратегії економічного розвитку. 
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Таблиця 1.4 

Перелік секторів у Прогнозній технологічній програмі Великобританії, 1995 р. 

1 – с/г, природні ресурси, навколишнє  

середовище 

2 – хімікалії 

3 – комунікації 

4 – будівництво 

5 – аеронавтика і оборона 

6 – енергетика  

7 – фінансові послуги 

8 – продукти харчування і напої 

9 – охорона здоров’я 

10 – ІТ і електроніка 

11 – навчання і відпочинок 

12 – виробництво і торгові операції 

13 – мінерали 

14 – роздрібна торгівля і розподіл 

15 - транспорт  

Джерело: [77, р. 34; 1, с. 418] 

Зауважимо, що найбільший інтерес становить кластерна модель Шотландії, 

яка стала зразком для кластеризації об’єднаної Європи. Саме шотландська 

модель регіонального розвитку була рекомендована Європейською Комісією 

для впровадження в країнах – членах ЄС. Водночас бажання регіонів ЄС 

копіювати шотландську модель було недостатньо, тому що через особливості 

регіонального керування Едінбург здавна мав контроль над податковою, 

економічною і монетарною політикою Шотландії, тоді як інші регіони 

Європейського Союзу такого права не мали.  

Діяльність регіонального агентства розвитку (RDAs) у Шотландії заснована 

на чотирьох основних принципах – відповідальність і підзвітність; стійкість; 

доповнюваність; інтеграція. Невипадково сьогодні розвинуті країни світу 

розглядають кластерну концепцію Шотландії як найбільш ефективний шлях 

регіонального економічного піднесення [68, р. 17]. 

Кластерні ініціативи у Великобританії також взаємопов’язані з 

функціонуванням фінансового кластера Лондона. А. Маршалл, розглядаючи 

проблеми індустріалізації півночі Англії, писав про роль спеціальних навичок і 

майстерності, які особливо характерні для лондонського кластера. З цього 

приводу англійський економіст Б. Едвардс ще у 1998 р. у журналі «The 

Economist», аналізуючи діяльність найбільших світових фінансових центрів, у 

тому числі Лондона, стверджував: «Розвиток фінансових ринків вимагає 

широкого спектру талантів, і кластери сприяють цьому, координуючи їх»  

[70, р. 188].   
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Територіальний розвиток кластерів, як уже відмічалося, характерний також 

для всіх провінцій Канади. У кожній з них основний наголос робиться на 

розвиток інноваційності і впровадження високих технологій. Найбільш 

характерним для Канади є розвиток провінції Онтаріо, уряд якої ще у 1993 р. 

оголосив про об’єднання значної кількості різних програм розвитку в одну 

загальну, яка отримала назву jОСА (jobs Ontario Community Action), 

консолідувавши в собі 22 програми, що раніше виконувалися під керівництвом 

6 міністерств (Додаток Б). 

Програма jОСА є зразком нового шляху співробітництва уряду Онтаріо з 

громадами і муніципалітетами. Відмітимо, що для реалізації цієї програми було 

виділено 300 млн. канад. дол. на трьохрічний період. Програма складалася з 3-х 

компонентів: розвиток громад; фінансування громад; капітал громад. Ці 

компоненти забезпечували фінансування різних потреб громад на період 

реалізації програми. Інноваційний крок щодо створення Програми jОСА 

вимагав подальших управлінських інновацій, однією з яких стало створення 

CEDS (Community Economic Development Secretariat) – Секретаріату з 

економічного розвитку громад, завданням якого стало пов’язування воєдино 

всіх елементів Програми jОСА [71, р. 35]. Відмітимо, що ці заходи допомогли 

Канаді у стислі строки одержати один із найвищих результатів серед країн 

ОЕСР у кластеризації своєї економіки, а програми розвитку кластерів 

реалізуються у всіх провінціях країни. У результаті ефективної політики 

територіального розвитку на основі кластерів Канада вступила у ХХІ ст. як 

одна з країн з найбільш динамічною економікою у світі, в тому числі і щодо 

конкурентоспроможності (табл. 1.5.). 

Наведена таблиця засвідчує, по-перше, позитивну тенденцію щодо 

зростання кількості населення у США, Великобританії і Канаді і негативну 

демографічну ситуацію (кризу) в Україні; по-друге, за цей же період валовий 

внутрішній продукт у США збільшився на 46,4%, у Великобританії – на 20,3%, 

а в Канаді – на 32,6%. 
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Таблиця 1.5 

Порівняльний аналіз окремих макроекономічних показників США, 

Великобританії, Канади за 2000 та 2012 рр.* 

*Розраховано за джерелами [81, с. 537-538, 549-550, 553-554; 82, с. 499-500, 515-516, 519-520] 

 

Однак Україна за цими показниками, не вийшла і сьогодні на рівень 1990 р., 

оскільки тоді ВВП становив 419,5 млрд. дол. США, а в 2012 р. – 336,5 млрд. 

США [81; 82]. 

У Північній Америці інтенсивно розвиваються інтеграційні процеси, про що 

свідчить Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), яка 

укладена в 1992 р., а набула чинності в 1994 р. Про масштаби економічної 

взаємозалежності країн-учасників угоди на основі взаємної торгівлі, руху 

капіталів та виробничого співробітництва можна судити за такими даними: на 

початку 1990 р. у США реалізовувалось близько 80% канадського експорту, що 

трохи менше частки ЄС. Для США канадський ринок також є найбільшим 

серед зарубіжних – 70% імпорту Канади становлять американські товари. Крім 

того, торговельний обіг лише між Канадою та США набагато перевищує обсяг 

будь-якої двосторонньої торгівлі в світі, а в майбутньому він зросте ще більше, 

передусім за рахунок кластеризації економік цих двох країн [83, с. 274]. 

Англо-американський варіант кластеризації також характерний для Японії, 

реструктуризація економіки якої здійснена через кластери. При цьому 

стимулятором оздоровлення економіки цієї країни виступили технополіси. 

Поставивши за мету прискорення регіонального розвитку, заснованого на 

високотехнологічних промислових комплексах у конкретно обраних регіонах, 

Японія в 1983 р. законодавчо затвердила концепцію технополісів. Кожному 

технополісу в регіоні надавалася підтримка щодо напрямів, орієнтованих на  

Показники 

аналізованих 

країн 

Середньорічна 

к-сть 

населення, млн. 

2012, 

% до  

2000 

ВВП, млн. дол. 

США за ПКС 2005 р. 

2012, 

% до  

2000 

У т. ч. на 

одну особу, 

дол. США 

2012, 

% до  

2000 

Роки  2000 2012 2000 2012 2000 2012 

США 282,4 313,1 110,8 11096573 16244600 146,4 39292 51694 131,7 

Великобританія 58,9 63,7 108,1 1745430 2272389 130,2 29641 35670 120,3 

Канада  30,7 34,8 113,3 1001896 1479648 147,7 32647 … … 

Довідково: 

Україна  

 

48,9 

 

45,4 

 

92,8 

 

181190 

 

336482 

 

185,7 

 

3706 

 

… 

 

… 
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удосконалення регіональних технологій і розвиток виробництва нових виробів. 

В умовах жорсткого державного регулювання така політика сприяла 

піднесенню рівня регіональних технологій зокрема та рівня японських 

технологій загалом. Таку тенденцію підтверджують багато японських та 

іноземних дослідників, які оцінювали ефективність технополісів у Японії за 

останній період [75, р. 67].  

Проте технополіси були лише першим кроком до нових форм розвитку 

регіональної економічної діяльності, необхідних в умовах стагнації економіки. 

Найбільш показовим прикладом динамічного регіонального розвитку в умовах 

зростаючої кризи в Японії є прогрес, досягнутий економікою острова Хоккайдо 

за рахунок поетапного формування тут промислових кластерів (рис. 1.4). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Етапи процесу формування промислових кластерів на Хоккайдо 

(Японія) [84, р. 74] 

На рис. 1.4 чітко прослідковуються етапи формування промислових 

кластерів в Японії, з яких:  

- перший етап передбачає пошук області ділової активності, який базується 

на двох підетапах: пошук тематики проектів та огляд проекту (оцінка для 

затвердження); 

- другий етап охоплює процес реалізації бізнес-планів на основі обраної 

моделі кластера; 

- на третьому етапі здійснюється виконання проектів, сформованих на 

кластерній моделі. 
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На основі технополісів та технопарків, передусім в умовах нової 

регіональної політики на Хоккайдо, яка поширилась і на інші регіони країни, 

досягнуто значні успіхи у формуванні промислових кластерів, які відіграли 

провідну роль у реструктуризації та оздоровленні економіки Японії.  

Кластерні моделі в континентальній Європі, на противагу англо-

американському варіанту, мають свої відмінності, про що свідчить досвід 

Німеччини, Франції та Фінляндії. Економіка цих країн, що стали на третій шлях 

розвитку, спираються на жорстко сформоване суспільство, орієнтоване на 

ліберальні способи прискорення економічного зростання і високий рівень 

зайнятості. Таке суспільство прагне до добробуту за рахунок координації 

зусиль і взаємодії ділових кіл і влади, до широкої кооперації, у тому числі і в 

технологічних галузях, шляхом створення успішних інноваційних мереж, 

побудованих на кластерній моделі.  

На рубежі ХХ-ХХІ ст. серед найрозвинутіших країн світу стале економічне 

зростання демонструвала Німеччина. В інноваційній моделі Німеччини 

виділяють три різновиди промислових кластерів (ПК1, ПК2, ПК3), серед яких 

[1, с. 468-469]: 

 ПК1 – виникають серед фірм, що мають R&D підрозділи, які проводять 

значні внутрішні дослідження і сформували базу необхідних знань. 

Відображаючи специфічний потенціал компаній і інтелектуальний капітал, 

створюється і функціонує формальний механізм трансферу технологій. Ці 

компанії також підтримують неформальні контакти на високому рівні; 

 ПК2 – виникають між фірмами, що мають свою власну R&D діяльність, 

котра, хоч і недосить формалізована, але все ж створює значущі для компанії 

основи сприйняття і поглинання ноу-хау. Підтримані таким потенціалом 

компаній, зовнішні джерела інформації набувають істотної значущості, 

відіграючи роль швидше «важеля попиту», ніж «технологічного натиску». 

Державні дослідницькі інститути є також важливим джерелом вхідних 

сигналів. Рівень організації процесу передачі знань у цій групі ще досить 

високий. Формальні канали трансферу технологій є вкрай важливими; 
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 ПК3 – виникають на основі інноваційних фірм, що не мають R&D 

можливостей, крім власних новаторських якостей. Такі кластери  розраховують 

на ринково орієнтовані ноу-хау від споживачів і постачальників. Компанії, що 

входять до ПК3, більше покладаються на неформальні канали передачі 

технологій і обмін знаннями в процесі близького спілкування. Через відсутність 

досвіду вони майже не зацікавлені у формальному співробітництві і спонтанно 

реагують на поточну конкурентну ситуацію. Інновація розглядається ними 

скоріше як поточний повсякденний бізнес, ніж безперервно триваючий процес.  

Основні фінансові ресурси і головні джерела підтримки німецьких 

інноваційних кластерів охарактеризовані в табл. 1.6, перша колонка якої 

наводить назви інститутів німецькою мовою, переклад яких на українську мову 

дається нижче: 

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 

(Співробітництво промислових дослідницьких організацій); 

MPG – Max-Planck Gesellschaft (товариство Макса Планка);  

FhG – Fraunhofer Gesellschaft (товариство Фраунхофер);  

Helmholtz Centres – дослідження в ядерній фізиці й астрономії; 

Blue List – об’єднання інститутів соціальних, природничих, прикладних 

технологічних досліджень; 

DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft (Німецька рада з досліджень); 

DAAD – Deutscher Akademisher Austauschdienst (Німецька служба 

академічних обмінів); 

AvH – Alexander von Humbolt Stiftung – (Фонд Олександра Гумбольта); 

Stifterverband – Асоціація підтримки дослідницької діяльності;  

VW Stiftung – Фонд Фольксвагена;  

CAESAR – Centre of Advanced European Studies and Research. 
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Таблиця 1.6 

Фінансові ресурси і основні джерела допомоги ПК Німеччини (1995 р.) 

[85, р. 9-11; 1, с. 470] 
Інститути  Витрати, 

млн.  

нім.марок 

Кількість 

організацій  

Кількість 

працюючих, 

осіб  

Державна 

підтримка, 

млн. нім.марок 

Частка в загальній 

підтримці 

(федеральні/земельні) 

AiF  107  170 100 : 0 

MPG 1533 98 11901 1429,9 50 : 50 

FhG 1261 49 6099 578 90 : 10 

Helmholtz 

Center 

4171 16 22501 2900 90 : 10 

Blue List 1321 83 10000 1200 50 : 50 

DFG 1927   1147 100 : 0 

DAAD 372,6   354 90 : 10 

AvH 87,7  78 87,7 100 : 0 

Stifterverband  

141,7 

  Дозвіл на 

формування 

 

Volkswagen 

Stiftung 

 

 

113 

  

 

93 

Дозвіл на 

формування; 

дивіденди 

 

CAESAR 750   685  

Federal 

institutions 

 

2867 

 

57 

 

18682 

 

2867 

 

100 : 0 

З таблиці 1.6 видно, що з 12-ти інститутів Німеччини обсяги 100%-ної 

державної фінансової підтримки припадають на 4 інституції (AiF, DFG, AvH, 

Federal institutions), а 90% такої підтримки одержують інститути FhG, Helmholtz 

Center, DAAD, а  два інші – по 50% державної і 50% місцевих органів влади. 

Водночас такі інститути, як Helmholtz Center та Volkswagen Stiftung відповідно 

дають дозвіл на формування ПК Німеччини. 

Першість у Німеччині щодо сфери високих технологій займає кластер у 

Гамбурзі, другу позицію - кластер у Франкфурті, третю - кластер у Дрездені. 

Відмітимо, що кластер у Дрездені в конкурентній боротьбі претендує на перше 

місце у Німеччині серед високотехнологічних кластерів, насамперед за рахунок 

мікроелектроніки, що розвивається швидкими темпами. Невипадково гігант 

AMD (США) [86], усвідомивши переваги кластера Дрездена та близькість міста 

до ринків Східної Європи, інвестував в його розвиток 2,9 млрд. нім. марок.  

У Німеччині був реалізований варіант «третього шляху», відмінною рисою 

якого стала національна орієнтованість при відкритості для глобальної 

економіки. Така специфіка пояснювалась впливом історичних і культурних 

особливостей традиційного німецького суспільства. 
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Французький варіант соціально-економічного розвитку характеризується 

всебічним втручанням держави як у виробничі процеси, так і в глибинні 

відтворювальні механізми. У зв’язку з упровадженням в економіку кластерів у 

французькому господарському механізмі відбулися великі зміни. Водночас, 

порівняно з іншими західноєвропейськими країнами, Франції виявилося значно 

проблемніше входити в глобальну світову економіку, в якій у другій половині 

ХХ ст. сформувались ліберальні принципи. Франції притаманний особливий 

варіант формування моделі розвитку, яка характеризується перехідним 

періодом від «дирижизму» до «платформи народної ініціативи».  

Актуальною проблемою для Франції був процес регіоналізації, оскільки у 

цій країні існувало розуміння того, що в глобальній економіці, у боротьбі за 

підвищення конкурентоспроможності країни не можна спиратися лише на 

великі підприємства [87, p. 47-80]. Процес регіоналізації в країні посилився з 

прийняттям законів 1982-1986 рр. про децентралізацію і надання 22 регіонам 

прав самоврядування. Подальше посилення процесу регіоналізації було 

зв’язано з прийняттям у 1995 р. закону про облаштованість і розвиток 

територій, що мав комплексний характер. Закон визначив не лише цілі і 

завдання, але й уводив фінансово-економічні, інституціональні механізми його 

реалізації. Цей закон мав визначальне значення для стимулювання 

регіонального розвитку. Для виконання цього і наступних законів [88], 

орієнтованих на розвиток і облаштованість територій і агломерацій, 

представництвом з облаштованості територій і регіонального розвитку і 

спорідненим з ним фондом облаштування і розвитку територій було 

підготовлено пакет проектів, спрямованих на зміцнення і розширення місцевих 

виробничих систем, заснованих на кластерній моделі. У розробленні проектів, 

крім регіонів та зазначених двох інститутів, брали участь інші міністерства. 

Відмітимо, що у 1999 р. було затверджено 96 проектів (з 202 поданих) з 

розвитку нових виробничих систем – кластерів у різних регіонах Франції  

[89; 90]. 
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У розвитку процесу регіоналізації, облаштованості територій і формування 

кластерів важливу роль відіграють платформи місцевої ініціативи, що виникли 

у Франції на початковому етапі децентралізації управління. Перші кластери 

були створені у 1981 р., у 2000 р. їх було 220, а в 2002 р. – більше 250.  

Для Франції характерний тісний взаємозв’язок окремих видів діяльності з 

кластерами. Так, розвиток туризму пов'язаний з 14 кластерами, серед них:  

1. Яхт для відпочинку. 2. Спортивного обладнання. 3. Винних технологій.  

4. Виноробства. 5. Виробів для відпочинку. 6. Гігієнічних тканин.  

7. Виробництва катамаранів та яхт. 8. Гранітних кар’єрів. 9. Оздоровчий та 

лікувальний. 10. Сувенірний. 11. Кондитерських виробів. 12. Підтримки 

туризму. 13. Лікування людей з порушеннями функцій руху. 14. Дошок 

віндсерфінгу [91, c.129]. 

Попередниками кластерів у Франції, як і в Німеччині, було ефективне 

функціонування системи наукових парків і передусім технополісів, які 

забезпечували територіальний інвестиційний розвиток країни. Характерною 

ознакою наукових парків і технополісів Франції є залучення до їх діяльності 

великої кількості іноземних фірм. Зокрема, у технополісі Софія Антиполіс 

(Sophia Antipolis) у другій половині 90-х років минулого століття налічувалося 

більше 1200 компаній і близько 24 тис. інженерів і дослідників. Одна десята 

частина всіх інвестицій у цей технополіс надходила через кордон від 97 різних 

компаній [92]. Серед інших на території Франції виділяються також 

технополіси Тулона, Марселя, а на заході країни – Монпельє. 

На світовому форумі  SPL (територіальних виробничих систем) у Парижі в 

2002 р. керівником Центру підтримки і розвитку кластерів у Франції було 

заявлено, що державі потрібні університети, технополіси, кластери для того, 

щоб досягти бажаного [93]. Такі вимоги актуальні для всіх країн світу, оскільки 

мережеві структури дають можливість легше долати економічні кризи, про що, 

зокрема свідчить табл. 1.7. 

Найменший спад ВВП у 2009 р.  порівняно з 2008 р., як засвідчують дані 

табл. 1.7, допущено у Канаді (-2,5%) та США (-2,6%), а також Франції (-2,7%), 
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хоча криза розпочалася у Сполучених Штатах Америки. У Сполученому 

Королівстві Великобританії та Італії ця криза розпочалася ще у 2008 р., а в 

2009р. спад посилився у Сполученому Королівстві (-4,9%), Італії (-5,2%) і в 

значно меншій мірі - у Франції. В аналізованій групі країн рекордний спад ВВП 

продемонструвала Україна (-14,8%), а це засвідчує, що створення мереж, 

передусім кластерів, здійснюється незадовільно. 

Таблиця 1.7 

Вплив світової економічної кризи 2008-2009 рр. на валовий внутрішній 

продукт (ВВП) групи аналізованих країн* 

Аналізовані країни 

Валовий внутрішній продукт 

(ВВП) за ПКС 2005 р., млрд. 

дол. США 

2009, % 

до  

2008 

Рівень зростання (спаду) ВВП за 

ПКС 2005 р.; відсотків до 

попереднього року 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Канада  1199,3 1169,8 1205,7 97,5 0,5 -2,5 3,1 

Німеччина  2771,8 2641,0 2736,9 95,3 1,0 -4,7 3,6 

Сполучене 

Королівство 

 

2079,3 

 

1977,9 

 

2004,7 

 

95,1 

 

-0,1 

 

-4,9 

 

1,4 

Сполучені Штати 

Америки 

 

13228,8 

 

12880,6 

 

13248,2 

 

97,4 

 

0,0 

 

-2,6 

 

2,9 

Франція  1948,6 1895,4 1923,5 97,3 -0,1 -2,7 1,5 

Фінляндія  178,9 164,2 170,2 91,8 0,9 -8,2 3,1 

Італія  1638,4 1597,4 1618,1 97,5 -1,3 -5,2 1,3 

Довідково: Україна 311,8 265,8 277,0 85,2 2,3 -14,8 4,2 

* Розраховано за джерелом [94, с. 540-543]. 

Мережеве співробітництво і добробут нації демонструє Фінляндія. Вона 

передусім показує приклад раціонального використання свого географічного 

місця розташування з метою піднесення загальнонаціональної економіки і 

стимулювання розвитку депресивних регіонів [95, р. 36-37; 92, р. 7]. 

Кластерний аналіз і розвиток перших кластерів Фінляндії розпочинався з 

вивчення досвіду ряду північноєвропейських країн, у першу чергу Данії, 

Нідерландів і Норвегії, що приступили до реформування своїх економік через 

кластеризацію на кілька років раніше. Для данської моделі характерним є: 

розвиток навичок координатора кластера; розроблення поетапної навчальної 

програми; забезпечення доступності до діагностики та аналітичної роботи в 

кластері; розроблення чіткої стратегії для кластерів або мереж співробітництва. 

У Нідерландах, розвиваючи данську модель, в основу поклали забезпечення 

тісної співпраці виробничих підприємств з наукою – сектором науково-
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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  кластера), що в перспективі зумовлює зниження собівартості 

продукції, яка виробляється на його підприємствах. 

Характерними ознаками голландської моделі є: акцент на інновації і 

технології; активна інноваційна політика уряду; тісна співпраця бізнесу і 

науково-дослідного сектору. 

Наслідуючи теоретичні положення М. Портера, аналітики у Фінляндії 

піддали оцінці найбільш перспективні галузі. Критерієм слугувала наявність 

істотного і сталого експорту і/чи значних зовнішніх іноземних інвестицій, що в 

аналізі відігравали роль індикаторів щодо міжнародної конкурентної переваги 

тієї чи іншої галузі, що було покладено в основу розвитку і перспектив 

зростання фінських кластерів, передусім промислових (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Розвиток і перспективи зростання фінських промислових кластерів 

(1980-2010 рр.) [1, с. 477] 

Кластер Тип кластера 

Обсяг 

експорту в 

1996 р., 

 млрд. дол. 

Середньорічне 

зростання 

експорту в 1980-

1994 рр., % 

Середньорічний 

темп зростання 

потенціалу 

кластера до 

2010р.,% 

Лісове господарство  Стійкі кластери 13,6 3,5 3,0 

Кольорові метали 

Енергетика  

Досить стійкі 

кластери  

3,7 

2,4 

8,5 

6,0 

6,0 

7,0 

Телекомунікації  

Захист навк. середов. 

Здоров’я  

Транспорт  

Хімія  

 

 

Потенційні 

кластери 

4,1 

-
1 

0,7 

3,0
2 

4,0 

13,5 

-
1 

7,0 

2,5 

6,0 

15,0 

10,0 

10,0 

4,0 

4,0 

Будівництво  

Продовольство  

Інкубаційні або 

захисні кластери 

5,5 

7,0 

7,0 

7,0 

2,0 

1,0 
1
Важко виміряти 

2 
Оцінка

  

Аналіз табл. 1.8, проведений нами, засвідчує, що серед досліджених типів 

кластера найбільш стійким є лісовий, а досить стійкими – сектору кольорових 

металів та енергетики. До потенційних кластерів належить хімічний, захисту 

навколишнього середовища й охорони здоров’я, що здійснюють значний 



70 
 

внесок у розвиток ряду інших галузей і встановили зв’язки з іншими 

кластерами країни. У групі кластерів, що зароджуються, до найбільших можна 

віднести будівельний і продовольчий, котрі стали набувати дедалі більшої 

значущості після вступу Фінляндії до ЄС у зв’язку з загостренням конкуренції і 

необхідністю посиленого пошуку конкурентних переваг для кожного 

виробничого сектора економіки. 

Лісовий кластер розвивався, головним чином, у рамках виробництва 

основних видів продукції лісової промисловості: целюлози, паперу, картону і 

пиломатеріалів. Виготовлення цієї продукції стимулювало появу відповідного 

машинобудування, виробників спеціального асортименту товарів, хімічних 

підприємств, а також постачальників певних видів послуг. Університети і 

дослідницькі організації також становили важливу частину цієї промислової 

мережі. Тісна взаємодія між її учасниками зробила лісовий кластер Фінляндії 

одним із найбільш успішних [97]. 

Головні джерела конкурентних переваг фінських кластерів, передусім 

стійкого лісового кластера, базувались на таких факторах виробництва, як 

достатня кількість сировини (деревини), водні шляхи, придатні для 

транспортування. Важливими джерелами конкурентної переваги лісового 

кластера були також супутні галузі, серед них національна інноваційна система 

та підтримуюча промисловість. Серед передбачуваних майбутніх джерел 

конкурентної переваги  важлива роль належить знову ж таки супутнім галузям, 

зокрема національній інноваційній системі.  

Виходу з кризи за допомогою кластерів, на думку політиків і аналітиків, 

сприяв проект “Advantage Finland” (заснований у 90-х рр. ХХ ст.), в якому 

наголошувалось, що майбутнє процвітання держави залежить від взаємодії 

традиційно сильних кластерів і нових мережевих структур, що зароджуються. 

Такі зрушення дозволили країні стати менш залежною від світових ринків 

продукції, заснованої на переробці деревини [98, р. 5], що зокрема відображає 

Додатка В «Показники конкурентних переваг і складових економічної та 

промислової політики Фінляндії». В основі державної політики – передусім 
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економіка, економічні явища і процеси, економічні потреби, інтереси та цілі. З 

Додатку В видно, що державна політика охоплює не тільки економічні, але й 

екологічні процеси. В контексті державної політики важливу роль відіграє 

промислова політика, яка забезпечує ефективне функціонування ринків, 

створюючи при цьому прогресивні і спеціалізовані фактори виробництва. 

Відмітимо, що промислова політика перетворилася на політику 

конкурентоспроможності.  

Відтак фінський досвід засвідчує, що в епоху глобалізації та регіоналізації 

промислова політика охоплює значно ширший, ніж раніше, спектр відносин, 

консолідуючи їх освітні, енергетичні, торгові, екологічні, конкурентні аспекти. 

Зрештою, промислова політика перетворилася на політику 

конкурентоспроможності, а тому фінський досвід державної економічної та 

промислової політики,  зокрема кластерної лісової політики, має велике 

значення для регіонів Західної України, які в достатній мірі забезпечені 

лісовими ресурсами. 

Італії належить лідируюча роль у кооперативному підприємництві, або, 

інакше кажучи, в «індустріальних округах».  За визначенням італійського 

інституту статистики ISTAT, індустріальний округ - це соціоекономічна 

одиниця  на локальній територіальній основі, де взаємодіють співтовариства 

людей і деяка кількість середньодрібних підприємств, що беруть участь у 

тому самому виробничому процесі. Власне, зазначені округи – це кластери по-

італійському [99]. Італія також вважається класичною країною малого бізнесу. 

Зокрема, тут зареєстровано понад 4 млн. фірм, з яких лише 2% вважаються 

великими, тобто мають 1000 і більше працівників. Переважна кількість фірм 

належить  до дрібних (до 100 осіб) і дуже дрібних (до 20 осіб) [100, р. 111-156].  

Показовим щодо параметрів індустріальних округів (кластерів) Італії є 

регіон Венето, для округів якого характерна велика кількість міст, і особливо 

місцевих фірм, а також працюючих у спеціалізованих секторах відповідно до  

спеціалізації округів (Додаток Г). З додатка Г «Параметри індустріальних 

округів регіону Венето» видно, що діяльність індустріальних округів названого 



72 
 

регіону актуальна для використання в регіонах Українських Карпат, а також у 

лісистих регіонах північної України. Зокрема цінним є досвід індустріальних 

округів «Долини Верони» (спеціалізується на деревині/художні меблі, до 

складу якого входить 36 міст та 4548 місцевих фірм, а кількість працюючих у 

них становить понад 11 тис. осіб), «Лівий берег річки Пьяве» (деревина/сучасні 

меблі, об’єднує 52 міста та 5711 місцевих фірм,  кількість працюючих сягає 

більше 17 тис. осіб), «Арциньяно» (спеціалізація на дубленні шкір, зосереджено 

12 міст, 1900 фірм, кількість працюючих сягнула 7,3 тис. осіб ), «Провінція 

Верона» (спеціалізується на мармурі, охоплюючи 10 міст і 1431 фірму, в яких 

працює понад 4 тис. осіб). 

Малі й середні підприємства (МСП) Італії заповнюють ніші ринку, які з 

різних причин зайняли великі компанії. Відповідно завдання МСП полягає в 

тому, щоб обслуговувати великі компанії. Доцільність існування МСП 

вбачається, головним чином, у створенні нових робочих місць, а також у 

наповненні місцевого ринку побутовою продукцією або в наданні послуг ТНК у 

їхній міжнародній експансії. Про здатність МСП Італії поставляти продукцію 

високого технічного рівня свідчить те, що експорт деяких виробів Італії 

становить значну частку світового експорту (керамічна плитка – 57%, 

деревообробне обладнання й устаткування для виробництва кераміки – 31%, 

вовняні тканини – 30%, в’язані вироби з вовни, а також стільці  – 29,1%, 

дерев’яні меблі 24,5% і т. д.) [101, р. 37-49]. Тільки один туризм у Венето дає 

понад 10 млрд. дол. США надходжень у регіон, а частка регіону в загальному 

ВВП Італії становить 10%. Маючи такі значні фінансові можливості, регіон 

Венето щорічно забезпечує 26 млрд. дол. США податкових надходжень, або 

12% від обсягу загальнонаціонального збору податків [102, p. 32-62].   

Отже, в основу діяльності індустріальних округів Італії закладено 

поєднання конкуренції і кооперації, ринку й організації, рівноправності і 

субординації, на базі яких сформувалась італійська модель інтернаціоналізації 

регіональної економіки. Інтернаціоналізація є динамічним процесом, що 

розвивається разом зі світовою економічною системою, що постійно 
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змінюється [103]. Тому в реформуванні італійської виробничої системи 

головний акцент було зроблено (це продовжує залишатися актуальним по 

сьогоднішній день) на орієнтацію всебічної підтримки сектору МСП, оскільки 

частка цих підприємств у загальній трудовій зайнятості становить Італії 52,5%, 

в той час як у Великобританії та Німеччині  - 22,8% та 21,4% відповідно.  

Рівень конкурентоспроможності країн «великої сімки» (G7) (США, Англія, 

Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія), а також Фінляндії, готовність їх до 

створення мереж є досить високими, що видно з табл. 1.9.  

Таблиця 1.9 

Показники конкурентоспроможності та готовності економік 

аналізованих країн до створення мереж* 
№ Рейтинг, індекси, 

субіндекси 

Місце у світовому рейтингу за варіантами (моделями) 

кластеризації 

Концепція 

територіальної 

кооперації  

Італії 
Англо-американський 

варіант 

Класична модель 

континентальної Європи 

  США Англія Канада Японія Німеччина Фінляндія Франція  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І Індекс зростання 

конкуренто – 

спроможності 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

18 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

26 

1.Індекс технологій 1 10 2 5 15 3 17 31 

2.Індекс громадських 

організацій 

 

16 

 

9 

 

11 

 

25 

 

17 

 

1 

 

20 

 

27 

3.Індекс 

макроекономічного 

середовища 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

29 

 

 

19 

 

 

14 

 

 

22 

 

 

23 

ІІ Мікроекономічна 

конкурентоспромож- 

ність 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

24 

1.Стратегія та 

трансакції компаній 

 

1 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

 

4 

 

- 

 

13 

2. Якість нац. ділового 

середовища  

 

1 

 

- 

 

- 

 

17 

 

4 

 

2 

 

12 

 

24 

ІІІ Індекс готовності до 

створення мереж 

 

2 

 

10 

 

12 

 

20 

 

17 

 

1 

 

24 

 

25 

Місце аналізованих країн 

за індексом 

конкурентоспроможності 

та готовності до 

створення мереж  

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

*Авторська розробка на основі узагальнення матеріалів джерел: [1, с. 248, 416, 435, 441, 

461, 473, 498, 518 ] 
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На фоні країн «великої сімки» вигідно виділяється Фінляндія, яка за 

рейтингом посідає друге місце після США і значно випередила інші аналізовані 

країни. 

Науковий і практичний інтерес викликає кластеризація в соціальній 

ринковій економіці Австрії. Прикладом успішного застосування політики, 

орієнтованої на кластеризацію економіки, є окрема ініціатива Австрійського 

фонду підтримки промислових досліджень, яка була спрямована на розвиток 

усього промислового комплексу у сфері обробки деревини, включаючи стійкий 

розвиток місцевої сировинної бази й удосконалення традиційних напрямів 

переробки, ремесел, виробництва паперу та ін. 

Так, формування деревооброблювального кластера здійснювалося з метою 

створення фундаменту для впровадження сучасних виробничих процесів і 

вдосконалення готової продукції [104].  

Відмітимо, що серед великої кількості кластерів Австрії в якості прикладу 

для західних регіонів України заслуговує на увагу діяльність таких кластерів: 

харчової продукції, технології для АПВ, будівництва заводів, будівництва 

електростанцій, екологічних, деревообробки, молока, біомолока, будівництва 

готелів та дерев’яних споруд, будівельних матеріалів, технології будівництва 

заводів, кооперації з південноєвропейськими країнами та ін. Розширення ЄС 

створює умови, що сприяють зростанню потенціалу Австрії.  

Існує багато переконливих доказів  того, що Австрія є ідеальною базою для 

розвитку ділової активності в країнах Центральної європейської ініціативи 

(С.Е.І). Її географічне розташування доповнюється досвідом австрійських 

банків, що не мають собі рівних у країнах регіону Центральної європейської 

ініціативи, їм вдалося створити в усіх колишніх соціалістичних країнах 

ефективну мережу своїх відділень і філій [105]. Сьогодні більш ніж 1000 

багатонаціональних корпорацій, майже всі фармацевтичні гіганти, найбільші 

світові постачальники енергоносіїв (у Відні розташовується штаб-квартира 

ОРЕС, або інакше ОПЕК  - Організації країн–виробників і експортерів нафти) 

та інші розмістили в Австрії підрозділи, які координують операції своїх штаб-
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квартир у С.Е.І  на широкому просторі. У 1997 р. австрійські компанії мали 

акції в більш ніж 14 тис. спільних підприємств у  С.Е.І, загальний обсяг 

інвестицій у які перевищував 3,3 млрд. дол. США [106].  

Постійне розширення ЄС веде до зміцнення тенденції щодо посилення 

економічних зв’язків між Австрією і сусідніми країнами. 

Кластеризація охопила також європейські країни з перехідною економікою. 

Особлива увага з боку ЄС була приділена країнам Вишеградської групи 

(Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) щодо кластеризації через Програму 

ОЕСР з регіонального розвитку і працевлаштування. У рамках проекту, 

фінансованого через ЄБРР, до розробки проблем щодо кластеризації країн з 

перехідною економікою підключилися не лише організації країн Вишеградської 

групи, але й представники інших сусідніх з ними країн Центральної 

європейської ініціативи (ЦЄІ). Проектом передбачалося визначити перспективи 

розвитку країн ЦЄІ, передусім країн Вишеградської групи, а також Румунії, 

Болгарії й України. Закінчення проекту і надання заключних рекомендацій було 

намічено на початок 2004 року. 

Досвід країн Західної Європи, Європейського Союзу, а також окремих країн 

ЦСЄ засвідчив, що кластерний підхід базується на конструктивному діалозі між 

представниками підприємницького сектору та уряду, а також дозволив 

підвищити ефективність взаємодії підприємств приватного сектору, держави, 

торговельних асоціацій, дослідних і вищих навчальних закладів у 

інноваційному процесі. 

Істотні зрушення в економічних перетвореннях на основі кластеризації 

досягнуті Угорщиною. На початку 90-х років ХХ ст. в Угорщині почали 

активно створюватися промислові парки (ПП), які виникли і розвивалися з 

ініціативи місцевої організації ділових кіл на основі моделей таких ПП у 

промислово розвинутих країнах. У середині 90-х рр. в усіх регіонах Угорщини 

функціонувало більше 100 ПП (в Україні у 2001 р. функціонувало лише 3 ПП), 

що об’єднували 656 компаній. Технопарки Угорщини рівномірно розташовані в 

межах її регіонів і стали базовою основою для формування кластерів. У  
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2002 році в Угорщині вже офіційно зареєстровано 19 кластерів, а на 

ембріональному рівні існувало ще близько 20 [107, с. 67]. Для Закарпатської 

області особливий інтерес становлять угорські кластери термальних вод (м. 

Чолнок), геотермальної енергії (м. Печ), деревообробки (Секешфехервар), 

м'ясохарчовий і фруктовий кластери  (Західна Паннонія) та ін.  

Заслуговує на увагу польський досвід під назвою «Стрибок до ринку» з 

кластерами. Аналіз ринкових реформ як у Польщі, так і Угорщині свідчить про 

те, що існуючий в цих країнах великий неофіційний приватний сектор дозволив 

їм порівняно успішно пройти початковий етап трансформації командно-

адміністративної економіки до ринкової. Вагому роль у консолідації польського 

суспільства під час ринкових перетворень відіграла католицька церква. Не 

менш важливим стимулом у прискоренні трансформаційних процесів у Польщі 

було і те, що вони проводились під девізом: «Реформи дорого обходяться 

нинішньому поколінню поляків, але вони принесуть добробут майбутнім 

поколінням» [108]. 

Для Польщі, як і для Угорщини, характерні заходи щодо дебюрократизації 

економіки, поліпшення підприємницького клімату, проведення структурних 

реформ, посилення і поглиблення процесу кластеризації в регіонах (всього на 

території Польщі функціонує 16 регіонів). Багатогранну допомогу мережевим 

структурам надають інноваційні центри Польщі, завданнями яких є [1, с. 322]: 

вирішення економічних і соціальних проблем на регіональному і місцевому 

рівнях шляхом спеціалізованої підготовки підприємців; підготовка і оцінка 

нових підприємницьких проектів; надання консультативної допомоги й 

полегшення доступу до джерел фінансування і мобілізації капіталу; трансфер 

технологій і допомога в бізнес-плануванні.  

У ринковому реформуванні економіки Чехії кластери відіграли значно 

більшу роль, ніж у Словаччині. Фактично в цих країнах приватний сектор 

необхідно було створювати з нуля, оскільки у колишній Чехословаччині 

існувала традиційна централізовано-планова економічна система, за якої у  

1989 р. 98% майна знаходилося в державній власності, а державні підприємства 
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виробляли більше 95% ВНП. Відмітимо, що співвідношення позитивних і 

негативних, успадкованих від колишньої системи факторів, виявилося більш 

сприятливим для Чеської Республіки, ніж для Словаччини, оскільки на 

початковому етапі їхнього розвитку після розпаду Чехословаччини у грудні 

1993 р. Словаччина успадкувала непропорційно велику частку заводів, 

орієнтованих на радянський ринок, що до цього моменту практично 

зруйнувався. 

Чеська економічна політика реформ, що базувалася на ліберальних 

європейських принципах, виявилася досить послідовною і узгодженою в 

реформуванні країни. МСП у чеській економіці на сучасному етапі відіграють 

таку ж роль, як і МСП у ринкових економіках розвинутих країн. Стабілізація 

чеської економіки відбувається завдяки МСП, для яких, починаючи з 1990 р., 

було реалізовано три програми допомоги ЄС [109]. Водночас досягнення у 

сфері кластеризації промисловості Чехії, а тим більше Словаччини поки що 

виглядають дещо скромніше, ніж у їх сусідів – Польщі й Угорщини. Тому для 

регіонів Західної України, зокрема Закарпатської області, в умовах глобалізації 

і регіоналізації більшу цінність становить досвід кластеризації економіки 

Угорщини та Польщі.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Узагальнення наукових джерел свідчить, що в теоретичному аспекті 

стосовно категорій «кластер» і «кластеризація» наводяться численні дефініції 

як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками. На особливу увагу 

заслуговує теорія національної, регіональної і місцевої 

конкурентоспроможності М. Портера, що помістила у центр дослідження 

кластерну модель господарювання. Цитований науковець у своїх працях довів 

помилковість концепції про те, що на світових ринках конкурують галузі і 

країни, та обгрунтував, що фактично конкурують фірми, а тому при 

кластерному аналізі основну увагу слід зосередити саме на них.  
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2. Процедура створення кластерів має свої принципи, умови й вимагає 

певного порядку й черговості етапів, а тому в цьому напрямі проводиться 

значний обсяг наукових досліджень, у т. ч. щодо розроблення та затвердження 

організаційних документів. Успіх кластерних ініціатив на будь-якому рівні 

залежить від формування взаємостосунків, що виникають, перш за все, між 

людьми, а не між організаціями. 

3. У процесі дослідження регіональних кластерів автором використано 

теоретико-методичні підходи до розгляду найбільш актуальних проблем 

функціонування механізму регулювання економіки, що охоплює ринкове, 

корпоративне, державне та наддержавне регулювання. Ключовим завданням 

регіональної політики є розроблення механізмів передачі частини державних 

повноважень на нижчий рівень управління на засадах принципів 

раціональності, відповідальності та ефективності децентралізації. Щодо 

проблеми транскордонного співробітництва, передусім у межах Карпатського 

єврорегіону, виявлено, що в багатьох публікаціях відсутні питання становлення 

та розвитку кластерів, хоча практика 90-х років минулого століття 

продемонструвала успішну діяльність великої кількості різних кластерів і 

мереж компаній, довела їхні конкурентні переваги порівняно з традиційними 

структурами.   

4. Кластеризація в умовах глобалізації та регіоналізації активно впливає на 

такі процеси, як: удосконалення механізму дії економічних законів, в т. ч. 

закону адекватності виробничих відносин (відносини економічної власності) 

рівню і характеру розвитку продуктивних сил; закону трансформації 

економічної системи в досконалішу в перехідний період; нівелювання 

негативної дії основних економічних ризиків при інтегруванні підприємств і 

організацій у кластерні мережі. 

5. Світовий досвід кластеризації засвідчує, що мережеві структури на 

місцевому, регіональному і національному рівнях, передусім промислові 

кластери, є потенційними двигунами економічного зростання й інновацій. На 

сьогоднішній день уже накопичено значний досвід та досягнуто позитивні 
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результати діяльності кластерів, що сформувалися як на добровільній приватній 

ініціативі, так і за посередництва та участі центральних органів влади. Цей 

досвід особливо цінний для регіонів України, в тому числі і щодо класифікації 

кластерів. 

6. Узагальнено досвід створення кластерів у розрізі окремих країн різних 

континентів (Північна Америка, Латинська Америка, Європа, Тихоокеанський 

регіон, Африка та Близький Схід), а також моделі і практику створення і 

функціонування кластерів у США, Великобританії, Канаді та Японії, для яких 

характерний англо-американський варіант кластеризації. Найбільший інтерес 

стновить кластерна модель Шотландії, яка стала зразком для кластеризації в 

об’єднаній Європі. Проаналізовано кластерні моделі в континентальній Європі, 

зокрема різновиди промислових кластерів в інноваційній моделі Німеччини, 

Франції, попередниками яких були наукові парки і технополіси. 

7. Формування і розвиток перших кластерів Фінляндії розпочався з 

вивчення досвіду ряду північноєвропейських країн (Данії, Нідерландах і 

Норвегії). Науковий і практичний інтерес для північнозахідних регіонів 

України становлять кластери  лісового господарства, енергетичний, із захисту 

навколишнього середовища, будівництва та ін. Заслуговує на увагу досвід Італії 

щодо кооперативного підприємництва (діяльність «індустріальних округів», 

тобто кластерів). Узагальнено показники конкурентоспроможності та 

готовності економік аналізованих країн до створення мереж. Вивчення досвіду 

кластеризації Австрії засвідчує, що для регіонів Карпат України заслуговує на 

увагу діяльність кластерів у таких сферах, як будівництво заводів, 

електростанцій, дерев’яних споруд, деревообробка, випуск біомолока та ін.     

8. У європейських країнах з перехідною економікою (Угорщині, Польщі, 

Чехії та Словаччині) кластеризація здійснювалась через програму ОЕСР  у 

рамках проекту, фінансованого через ЄБРР. Для регіонів Західної України, в 

т.ч. Закарпатської області, чи не найбільшу цінність становить досвід 

кластеризації економіки Польщі та Угорщини. 
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ  

У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

2.1. Економічна ефективність функціонування суб’єктів 

господарювання в сільському господарстві регіону та перспективи 

формування кластерів 

 

Сільськогосподарське виробництво займає досить вагому частку в 

економіці Закарпатської області, тут зайнято близько 22,5% економічно 

активного населення регіону та створюється близько 14% (2792 млн.грн. ) 

валової доданої вартості [110, с.28]. Разом з цим, функціонування цього сектору 

економіки регіону характеризується екстенсивним нарощуванням виробництва 

продукції, відособленістю товаровиробників та низьким рівнем інновацій, що 

вказує на необхідність впровадження сучасних напрямів розвитку аграрної 

економіки, серед яких найбільш ефективною є кластерна форма організації 

виробничого процесу [111, с.172]. Як свідчать результати вибіркових 

досліджень, кластери з'являються природним чином там, де є передумови для 

цього у вигляді виробничих зв'язків, тому при створенні таких формувань 

необхідно робити акцент на вже існуючі зв'язки між суб’єктами регіонального 

аграрного ринку та ефективне використання їх виробничого потенціалу [112]. З 

огляду на це, з метою оцінки перспективних напрямів створення кластерів у 

аграрному секторі економіки Закарпатської області, необхідним є здійснення 

економічного аналізу та оцінки ефективності функціонування 

сільськогосподарських виробників регіону як потенційних учасників аграрних 

кластерів.  

Для кластеризації важливу роль відіграє формування аграрного ринку, який 

передбачає функціонування державних і недержавних сільськогосподарських 

підприємств, серед яких у середовищі останніх проходить становлення різних 

організаційно-правових форм господарювання: господарські товариства, 
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приватні підприємства, виробничі кооперативи, фермерські господарства та 

підприємства інших форм господарювання (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розподіл сільськогосподарських підприємств Закарпатської області за 

організаційно-правовими формами господарювання* 
(одиниць) 

Сільгосппідприємства за 

формами власності і 

господарювання 

Роки  2014, % до  

1986 1996 2001 2014 1986 1996 2001 

Усього підприємств  160 1463 1803 1131 у 7,1 р.  77,3 62,6 

у тому числі 

державні 

 

54 

 

39 

 

40 

 

6 

 

11,1 

 

15,4 

 

15,0 

недержавні 106 1424 1763 1125 у 10,6 р. 79,0 63,8 

з них 

господарські товариства 

 

- 

 

- 

 

164 

 

89 

 

- 

 

- 

 

54,3 

приватні підприємства - - 14 24 - - 171,4 

виробничі кооперативи - - 30 6 - - 20,0 

фермерські господарства - 1054 1459 993 - 99,2 68,1 

підприємства інших форм 

господарювання (колективні, 

міжгосподарські, підсобні 

господарства, інші 

несільськогосподарські 

підприємства, установи та ін.. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

13,5 

*Розраховано за джерелом  [113, с. 60; 114, с. 108; 115, с. 82; 116, с. 174 ] 

З наведеної таблиці видно, що у 1986р. серед сільгосппідприємств провідну 

роль займали колгоспи і радгоспи. У процесі їх трансформації сформувалися 

сільгосппідприємства різних організаційно-правових форм господарювання, 

серед яких першу позицію за кількістю займають фермерські господарства, 

другу – господарські товариства, третю – приватні підприємства. Для них, як і 

для виробничих кооперативів та підприємств інших форм господарювання, за 

винятком приватних підприємств, характерна спадна тенденція. Вважаємо, що 

перелічені вище сільгосппідприємства за аналізованими організаційно-

правовими формами господарювання мають всі передумови бути учасниками 

створюваних агропромислових кластерів. 

За період з 1990 по 2014 рр. нарощувалось виробництво продукції 

сільського господарства загалом, передусім за рахунок господарств населення 

(табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Продукція сільського господарства Закарпатської області  

у 1990-2014 рр.* 
(у постійних цінах 2010 р.; млн. грн.) 

 1990 2000 2010 2014 2014, % до 

1990 2000 2010 

Господарства усіх категорій  

Продукція сільського 

господарства 

 

4184,4 

 

3272,4 

 

3838,3 

 

4308,3 

 

103,0 

 

131,6 

 

112,2 

продукція рослинництва 1795,3 1438,9 1771,2 2199,9 178,2 152,9 124,2 

продукція тваринництва 2389,1 1833,5 2067,1 2108,4 88,2 114,9 102,0 

Сільськогосподарські підприємства  

Продукція сільського 

господарства 

 

1695,8 

 

177,6 

 

144,5 

 

271,7 

 

16,0 

 

153,0 

 

188,0 

продукція рослинництва 866,6 133,6 82,7 198,2 22,9 148,3 239,7 

продукція тваринництва 829,2 44,0 61,8 73,5 8,9 167,0 121,8 

Господарства населення 

Продукція сільського 

господарства 

 

2488,6 

 

3094,8 

 

3693,8 

 

4036,6 

 

162,2 

 

130,4 

 

109,3 

продукція рослинництва 928,7 1305,3 1688,5 2001,7 215,5 153,3 118,5 

продукція тваринництва 1559,9 1789,5 2005,3 2034,9 130,4 113,7 101,5 

Сільськогосподарські підприємства, % до господарств усіх категорій 

Продукція сільського 

господарства 

 

40,5 

 

5,4 

 

3,8 

 

6,3 

 

х 

 

х 

 

х 

продукція рослинництва 48,3 9,3 4,7 9,0 х х х 

продукція тваринництва 34,7 2,4 3,0 3,5 х х х 

Господарства населення, % до господарств усіх категорій 

Продукція сільського 

господарства 

 

59,5 

 

94,6 

 

96,2 

 

93,7 

 

х 

 

х 

 

х 

продукція рослинництва 51,7 90,7 95,3 91,0 х х х 

продукція тваринництва 65,3 97,6 97,0 96,5 х х х 

*Розраховано за джерелами [115, с. 80; 117, с. 11] 

Аналіз табл. 2.2 засвідчує, що основними виробниками 

сільськогосподарської продукції, у тому числі продукції рослинництва та 

тваринництва, були і залишаються господарства населення. Водночас 

виробництво продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 р. у 

сільгосппідприємствах Закарпаття у 2014 р. порівняно з 1990 р. зменшилося у 

6,2 раза (з 1695,8 до 271,7 млн. грн.), у т. ч. продукції рослинництва – у 7,4 раза 

( з 866,6 до 198,2 млн. грн.), а тваринницької продукції – в 11,3 раза( з 829,2 до 

73,5 млн. грн.). Господарства населення за аналізований період  збільшили 

виробництво сільськогосподарської продукції  на 62,2 % (із 2488,6 до 4036,6 
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млн. грн.), у тому числі рослинницької більш ніж у 2,1 раза (з 928,7 до 2001,7 

млн. грн.), а тваринницької – на 30,4% ( з 1559,9 до 1789,5 млн. грн.). 

У розрізі районів у межах природно-економічних зон характерною 

особливістю Закарпаття є високий рівень лісистості, наявність майже 80% гір 

на території та невеликий відсоток площ, придатних для 

сільськогосподарського виробництва, у т. ч. найменша по країні площа орних 

земель [115, с. 19], що, зокрема, засвідчують дані табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Земельна площа та сільськогосподарські угіддя по районах Закарпаття 

в розрізі природно-економічних зон* 
( на 1 січня 2015р.: тис. га) 

Райони області 

Загальна 

земельна 

площа 

Загальна площа 

сільсько-

господарських 

підприємств та 

господарств 

громадян 

У т. ч. 

сільсько-

господарські 

угіддя 

З них 

рілля сіножаті 

та пасо-

вища 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 65,4 49,1 46,0 33,9 9,2 

Виноградівський   69,7 47,8 45,6 32,2 10,6 

Мукачівський  102,5 59,4 56,9 37,1 15,5 

Ужгородський  90,2 53,7 50,6 30,1 16,9 

Разом  327,8 209,7 199,1 133,3 52,2 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  94,4 36,0 35,1 15,3 16,2 

Тячівський  181,1 51,4 50,6 9,4 36,4 

Хустський   99,7 39,0 36,0 12,5 19,4 

Разом 375,9 126,4 121,7 37,2 72,0 

Гірська природно-економічна зона 

Велико-

березнянський  

 

81,0 

 

18,5 

 

18,3 

 

4,9 

 

13,3 

Воловецький  54,4 15,8 14,9 5,7 9,0 

Міжгірський  116,6 34,1 33,4 8,1 25,4 

Перечинський  63,1 16,3 15,9 5,3 10,5 

Рахівський  189,2 36,0 35,5 1,9 33,4 

Свалявський  67,3 12,6 12,2 3,3 8,5 

Разом  571,6 133,5 130,1 29,2 100,1 

По області  1275,3 469,4 450,9 199,7 224,3 

Загальна площа земель і сільгоспугідь у  природно-економічних зонах, % до області 

Низинна  25,7 44,7 44,1 66,8 23,3 

Передгірна  29,5 25,9 27,0 18,6 32,1 

Гірська 44,8 28,4 28,9 14,6 44,6 

*Розраховано за джерелом [115, с. 89] 
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З наведеної таблиці видно, що хоч на низинну природно-економічну зону і 

припадає всього 25,7% площі земель області, проте тут зосереджено 44,7%  

земель сільгосппідприємств та господарств громадян, у тому числі 44,1% 

сільськогосподарських угідь. У цій же зоні більше двох третин ріллі, а 

сіножатей та пасовищ лише 23,3 %. Водночас у передгірній та гірській 

природно-економічних зонах зосереджено відповідно 29,5% та 44,8% загальної 

земельної площі регіону, а сільгоспугідь відповідно 27,8% та 28,9%. Ще менша 

частка на території цих природно-економічних зон у процентному 

співвідношенні ріллі (відповідно 18,6% та 14,6%). У той же час у названих двох 

природно-економічних зонах зосереджено понад 77% сіножатей та пасовищ, 

що створює передумови для розширеного відтворення тваринницької галузі та 

виробництва конкурентоспроможного не тільки на регіональному, але й на 

державному рівні біомолока та екологічно чистого м’яса. 

Нерівномірністю характеризуються посівні площі та валовий збір основних 

сільськогосподарських культур у розрізі природно-економічних зон регіону 

(табл. 2.4) 

Таблиця 2.4 

Посівні площі та валовий збір основних сільськогосподарських культур 

у господарствах усіх категорій в розрізі природно-економічних зон 

Закарпатської області у 2014 р.* 

Райони області 

Уся 

посівна 

площа 

 

У т. ч. під культури, тис. га Валовий збір, тис. т. 

З
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о
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а

р
т
о
п

л
я

 т
а
 

о
в

о
ч

е-

б
а

ш
т
а
н

н
і 

 

О
в

о
ч

і 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 28,6 19,0 4,8 3,7 80,3 40,9 52,1 

Виноградівський   30,5 18,3 5,6 6,1 73,1 51,3 68,7 

Мукачівський  36,5 19,8 7,2 6,2 84,2 110,7 35,7 

Ужгородський  29,7 18,1 6,0 4,5 60,9 82,7 38,8 

Разом  125,3 75,2 23,6 20,5 298,5 285,6 195,3 

Передгірна природно-економічна зона  

Іршавський  14,9 5,3 5,3 4,3 19,6 50,7 57,3 

Тячівський  8,9 2,6 4,6 1,7 8,4 58,5 12,9 

Хустський   11,9 2,9 3,8 5,2 10,1 54,7 11,1 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разом 35,7 10,8 13,7 11,2 38,1 163,9 81,3 

Гірська природно-економічна зона 

Велико-

березнянський  

 

4,8 

 

0,4 

 

2,4 

 

2,0 

 

1,2 

 

39,4 

 

4,2 

Воловецький  4,9 0,0 1,6 3,3 0,0 20,4 2,8 

Міжгірський  7,5 0,0 2,1 5,4 0,0 28,5 3,3 

Перечинський  5,3 0,9 1,7 2,7 3,2 24,4 2,6 

Рахівський  2,0 0,3 1,6 0,1 0,7 23,9 3,9 

Свалявський  3,4 0,5 1,7 1,2 1,7 24,8 3,6 

Разом  27,9 2,1 11,1 14,7 6,8 161,4 20,4 

По області  188,9 88,1 48,4 46,4 343,4 610,9 297,0 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  66,3 85,4 40,8 44,2 86,9 46,8 65,7 

Передгірна  18,9 12,2 28,3 25,1 11,1 26,8 27,4 

Гірська  14,8 2,4 22,9 21,7 2,0 26,4 6,9 

*Розраховано за джерелом [115, с. 91, 94] 

З таблиці 2.4 видно, що на низинну природно-економічну зону припадає 

майже 2/3 усієї посівної площі та 86,9% валового збору зернових і 

зернобобових (298,5 із 343,4 тис. т); 46,8% картоплі та овоче-баштанних 

культур (285,6 із 610,9 тис. т), а також майже 2/3 валового збору овочів (195,3 із 

297,0 тис. т). На передгірну і гірську природно-економічні зони припадає лише 

1/3 всіх сільгоспугідь області, 14,6% - зернових і зенобобових культур та 

більше 51% картоплі та овоче-баштанних культур. Незначні обсяги 

виробництва у цих зонах зернових і зернобобових культур, а в гірській 

природно-економічній зоні – овочів. З наведеного аналізу прослідковується 

спеціалізація господарств усіх категорій щодо виробництва 

сільськогосподарських культур. Зокрема, найсприятливіші умови для 

вирощування овочів характерні для низинної природно-економічної зони та 

окремих територій передгірної зони, що свідчить про наявність передумов для 

формування овочевого кластера.  

Проведений аналіз засвідчив, що на кінець 2014 р. в Закарпатській області 

зареєстровано 307,5 тис. суб’єктів аграрного ринку, зокрема 138 

сільськогосподарських підприємств, 1489 – фермерських господарств, 53,5 тис. 

власників землі в колективних та індивідуальних садах і городах та 252,4 тис. 
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господарств населення, частка яких становить 82,1% у загальній структурі 

агровиробників регіону  (рис. 2.1.).  

0,53%

82,07%

17,40% Сільськогосподарські 
підприємства

Господарства населення

Власники землі в 
колективних та 
індивідуальних садах і 
городах

 
 

Рис.2.1. Структура сільськогосподарських виробників Закарпатської 

області*  
*Розроблено автором на основі [117, с.18] 

 

Господарства населення у 2010-2014 рр. займали провідні позиції в 

аграрному виробництві регіону, про що свідчать дані рис. 2.2 

Господарства населення займають провідні позиції у виробництві  

сільгосппродукції та забезпеченні населення продуктами харчування, а також у 

підвищенні доходів селян, тому особлива увага у ході формування кластерів 

повинна відводитися саме їх діяльності. Разом з цим, функціонування 

господарств населення характеризується переважним використанням ручної 

праці у процесі господарювання та низьким рівнем інноваційності виробництва, 

значна частина їх є відособленими один від одного, між ними існують слабкі 

коопераційні зв’язки, що вимагає розроблення сучасних підходів до їх 

розвитку. Включення господарств населення у кластерну модель 

функціонування аграрного ринку створить об’єктивні умови для підвищення 

ефективності їх господарювання та подальшої трансформації у фермерські 

господарства – основну організаційно-правовову форму господарювання в 

аграрному виробництві розвинених європейських країн.  
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Рис.2.2. Частка господарств населення у виробництві 

сільськогосподарської продукції в Закарпатській області у 2010-2014рр.* 
*Розроблено автором на основі [117, с.11] 

 

Основою функціонування сільськогосподарських виробників є 

забезпеченість земельними паями у розмірах,  достатніх для ефективного 

ведення сільськогосподарського виробництва товарного типу, тому в ході 

дослідження, з метою визначення доцільності створення аграрних кластерів, 

особливу увагу приділено аналізу та оцінці земель сільськогосподарського 

призначення в регіоні. Специфіка функціонування агровиробників 

Закарпатської області обумовлює необхідність інтенсифікації сільського 

виробництва в умовах малоземелля, а також з урахуванням того, що частка 

земель сільськогосподарського призначення становить 36,8% від загальної 

земельної площі області.  Структуру сільгоспугідь регіону відображено на  

рис. 2.3.  

Як видно з рис. 2.3, основу сільськогосподарських угідь Закарпатської 

області становить рілля, на яку припадає 44,3% від усіх земель 

сільськогосподарського призначення. Другу позицію у структурі 

сільськогосподарських земель області займають пасовища, частка яких 

становить 28,8%. Частка сіножатей у загальній структурі сільгоспугідь 

становить відповідно 20,9%, 6% припадає на багаторічні насадження. 
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Рис.2.3. Структура сільськогосподарських угідь Закарпатської області 

у всіх категоріях господарств у 2014 році  [  117 , с.15] 

 

Такий розподіл сільськогосподарських угідь у регіоні зумовлений 

наявністю вертикальної  зональності, що умовно ділить Закарпатську область 

на 3 природно-економічні зони – низинну, передгірну та гірську, що зумовлює 

нерівномірний розподіл земельної площі у користуванні сільгоспвиробників 

краю та впливає на специфіку ведення аграрного виробництва в межах цих зон. 

У ході подальшого дослідження на особливу увагу заслуговує аналіз 

показників ефективності діяльності суб’єктів  аграрного ринку, зокрема щодо 

досягнутої урожайності основних видів продукції рослинництва, динаміку яких 

протягом 2010-2014 рр. відображено у таблиці 2.5. 

Аналіз таблиці свідчить, що в Закарпатській області протягом  

2010-2014 рр. спостерігалося зниження показника щодо площі вирощування 

продукції рослинництва за основними її видами, винятком є зернові культури 

та овочі, площа виробництва яких збільшилася на 14% та 1,5% відповідно. 
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Таблиця 2.5 

Динаміка урожайності основних видів продукції рослинництва  

в Закарпатській області у 2010-2014 рр.*  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Відносне 

відхилення, 

2014/2010, % 

                                          Зернові  

Зібрана площа, тис.га 77,8 85,7 89,3 87,5 88,7 14,0 

Валовий збір, тис.т 255,8 321,8 322,1 325,0 343,4 34,2 

Урожайність, ц/га 32,8 37,6 36,1 37,1 38,7 18,0 

                                           Картопля  

Зібрана площа, тис.га 35,5 35,6 36,1 36,2 35,1 -1,1 

Валовий збір, тис.т 500,8 590,1 608,6 614,9 610,9 22,0 

Урожайність, ц/га 141,0 165,5 168,7 170,0 174,0 23,4 

                                            Овочі  

Зібрана площа, тис.га 13,1 13,6 13,9 13,6 13,3 1,5 

Валовий збір, тис.т 245,9 262,5 282,7 289,0 297,0 20,7 

Урожайність, ц/га 186,9 192,2 203,0 211,8 223,7 19,7 

                                         Плоди і ягоди  

Зібрана площа, тис.га 13,8 13,8 13,5 13,6 13,5 -2,2 

Валовий збір, тис.т 97,2 97,9 114,1 118,4 133,1 36,9 

Урожайність, ц/га 79,1 78,9 93,8 94,2 103,1 30,3 

Виноград 

Зібрана площа, тис.га 4,7 4,4 4,0 4,1 3,9 -17,0 

Валовий збір, тис.т 20,3 20,8 21,9 26,2 29,0 42,9 

Урожайність, ц/га 51,7 52,6 59,0 67,6 78,7 52,2 

Розраховано за джерелами [ 115 ,с.94; 104] 
 

Разом з цим,  незважаючи на зменшення площі під картоплю, плодово-

ягідні та виноградні насадження, протягом аналізованого періоду зросла їх 

урожайність, зокрема: картоплі – на 23,4% (з 141,0 до 174,0 ц/га), плодів та ягід 

– на 30,3% (з 79,1 до 103,1ц/га), виноградників – на 52,2% ( з 51,7 до 78,7 ц/га), 

що свідчить про підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

за аналізованими видами продукції. Урожайність основних видів продукції 

рослинництва у розрізі природно-економічних зон Закарпатської області 

відображено у таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Урожайність основних видів продукції рослинництва 

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

Райони області  
Зерно, 

ц/га 

Картопля, 

ц/га 

Овочі, 

ц/га 

Плоди і 

ягоди, ц/га 

Виноград, 

ц/га 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 40,4 164 221,5 128,8 80,3 

Виноградівський   39,8 190,4 243,1 124,4 108,3 

Мукачівський  42,7 192,7 236,8 110,7 49,8 

Ужгородський  33,9 196,2 212,8 149,9 58,4 

Урожайність у низинній 

природно-економічній зоні 39,3 188,5 229,5 125,5 72,51 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  37,1 167,4 253,3 101,3 97,3 

Тячівський  33,2 150,6 170,1 93,9 77,3 

Хустський   34,8 163 219,4 93,4 79,4 

Урожайність у передгірній 

природно-економічній зоні 35,6 159,6 230,6 95,09 96,81 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  31,9 185,3 153,1 70 79,8 

Воловецький  17,5 158,4 160,1 64,4 0 

Міжгірський  17,5 150,9 151,3 68,8 0 

Перечинський  35,5 159,8 180,2 112,3 57,6 

Рахівський  23,5 170,4 167,2 53,4 35 

Свалявський  36,2 170 187,3 98 58,8 

Урожайність у гірській 

природно-економічній зоні 33 166,5 165 78,71 61 

Розраховано за джерелом [ 118  ,с.7] 
 

Проведений аналіз засвідчив, що в межах низинної та передгірної зон 

Закарпатської області склалися найбільш сприятливі умови для формування 

кластерів з вирощування продукції рослинництва; між тим райони гірської зони 

регіону характеризуються наявністю значного потенціалу щодо виробництва 

продукції тваринництва та формування в межах цих територій відповідних 

кластерів. Аналіз наявності поголів’я худоби та птиці у господарствах 

населення Закарпатської області в розрізі природно-економічних зон регіону 

відображено у таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Розподіл поголів’я худоби у господарствах населення в розрізі природно-

економічних зон Закарпатської області у 2014 році* 
(голів) 

Райони області  

Велика рогата 

худоба 
Свині Вівці, кози Птиця 

всього 
у т.ч. 

корови 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 4164 2949 14966 2833 314300 

Виноградівський   11970 7872 35419 8157 421000 

Мукачівський  9052 6854 31906 3581 595500 

Ужгородський  5166 4113 10867 1687 167700 
Частка від 

загальнообласного 

показника,% 23,61 23,63 36,93 6,81 46,6 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  14616 10198 36077 9073 374700 

Тячівський  26581 18854 52815 51056 751300 

Хустський   14856 10855 28651 13792 232900 
Частка від 

загальнообласного 

показника,% 43,6 43,27 46,6 30,97 42,25 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  5944 4214 4345 998 40000 

Воловецький  5860 4134 4085 3883 31600 

Міжгірський  12716 8843 11713 12618 68000 

Перечинський  3165 2460 2930 1125 43200 

Рахівський  9661 7276 11109 126945 116900 

Свалявський  4808 3600 7363 2916 58900 
Частка від 

загальнообласного 

показника,% 32,79 33,1 16,47 62,22 11,15 

Розраховано за джерелом [  119  ,с.8] 
 

Аналіз таблиці 2.7 засвідчує, що найбільша кількість великої рогатої худоби 

зосереджена у передгірній (43%) та гірській (33%) природно-економічних зонах 

області. Аналогічний розподіл спостерігається щодо поголів’я корів. Першість 

за поголів’ям овець та кіз має гірська природно-економічна зона, зокрема тут 

зосереджено 62,22% цього виду тварин, тоді як у низинній зоні їх частка 

становить тільки 6,8%. Серед районів передгірної природно-економічної зони 

першість щодо поголів’я як великої рогатої худоби, у т. ч. корів,  так і овець та 
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кіз утримує Тячівський район, а в гірській природно-економічній зоні – 

Міжгірський та Рахівський райони.  Що стосується птиці, то основна частка її 

виробництва зосереджена у низинній (46,6%) та передгірній природно-

економічній зоні (42,2%), де першість мають Мукачівський і Тячівський райони 

області. 

Зосередження найбільшої кількості поголів’я великої рогатої худоби, а 

також свиней, овець та кіз у передгірній та гірській природно-економічних 

зонах обумовлює пріоритетну роль цих зон у виробництві м’яса, молока та 

вовни у господарствах усіх категорій [120, c.105]. Аналіз рівня продуктивності 

худоби та птиці у розрізі різних категорій агровиробників відображено у 

таблиці 2.8.  

Таблиця 2.8 

Динаміка продуктивності худоби і птиці в розрізі господарств 

Закарпатської області у 2010-2014рр.*  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Відносне 

відхилення, 

2014/2010, % 

Середній річний удій молока від однієї корови  
(у розрахунку на поголів’я корів на початок року) 

Господарства усіх 

категорій,кг 
3582 3613 3795 3848 3844 7,3 

Сільськогосподарські 

підприємства, кг 2502 2645 3000 2802 2345 -6,2 

Господарства населення, кг 3606 3634 3812 3870 3874 7,4 

Середній річний настриг вовни від однієї вівці, кг 
Господарства усіх 

категорій,кг 2,1 2,0 2,0 1,7 1,6 -23,8 

Сільськогосподарські 

підприємства, кг 
2,4 2,1 1,9 2,0 1,6 -33,3 

Господарства населення, кг 2,0 2,0 2,0 1,6 1,6 -20,0 

Середня річна несучість курей, шт. 
Сільськогосподарські 

підприємства 
113 176 150 115 111 -1,8 

Розраховано за джерелом [  117, с.40] 

 

Аналіз таблиці 2.8 свідчить, що протягом 2010-2014 рр. у господарствах 

усіх категорій спостерігалося зростання середньорічного надою молока від 

однієї корови, що збільшився на 7,3%, проте така позитивна тенденція 
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відбулася, насамперед, за рахунок господарств населення – на 7,4%, тоді як у 

сільськогосподарських підприємствах аналізований показник скоротився на 

6,2%. Протягом аналізованого періоду в сільськогосподарських підприємствах 

скоротилося значення показника «середня річна несучість курей»  на 1,8%. 

Суттєвого скорочення зазнав також показник «середній річний настриг 

вовни», що протягом 2010-2014 рр. знизився на  33,3% у сільськогосподарських 

підприємствах та на 20,0% у господарствах населення. Аналіз виробництва 

продукції вівчарства заслуговує на особливу увагу, оскільки цей вид діяльності 

відображає специфіку господарювання населення гірських сіл Закарпатської 

області, має давні традиції та володіє значним потенціалом до створення 

кластерів. Продукція вівчарства (зокрема вовна, овчина, овечі шкури, м’ясо, 

жир, молоко, бринза) характеризується високим рівнем екологічності та 

користується високим попитом серед населення, а «господарсько-корисні 

якості овець (висока відтворна здатність, скоростиглість, тривалість 

використання репродуктивного поголів’я та ін.) забезпечують їх перевагу 

порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин» [ 121, c. 3].  

Проведений аналіз засвідчив, що в Закарпатській області основна кількість 

поголів’я овець зосереджена в гірській та передгірній  природно-економічній 

зонах. Зокрема,  20,4% всіх овець області утримується в Рахівському районі, 

25,9% – в інших районах гірської зони. Значна частина поголів’я овець 

сконцентрована в Тячівському районі області - 43,8% від загальнообласного 

показника (таблиця 2.9).  

Варто зазначити, що 90,66% всіх овець області належить господарствам 

населення і тільки 9,34% припадає на сільськогосподарські підприємства, до 

того ж протягом останніх років (2010-2014 рр.) значно посилилася тенденція 

щодо нарощування поголів’я овець у господарствах населення – на 7,93%, у той 

час як у сільськогосподарських підприємствах аналізований показник 

скоротився на 7,93% (рис. 2.4.). 
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Таблиця 2.9 

Поголів’я овець та виробництво вовни в розрізі природно-економічних 

зон Закарпатської області у 2014 році* 

Райони області  

Поголівя овець, голів Виробництво вовни, ц 

С/г 

підприємства 
Господарства 

населення 

С/г 

підприємства 
Господарства 

населення 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 895 765 25 0 

Виноградівський   585 3577 21 41 

Мукачівський  606 533 18 0 

Ужгородський  1146 113 30 0 

Разом, % до 

заг.кількості 30,11 4,8 34,56 2,31 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  350 5523 15 79 

Тячівський  3493 46752 104 682 

Хустський   1724 9581 17 118 

Разом,  % до 

заг.кількості 51,87 59,51 50 49,38 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  20 285 0 0 

Воловецький  625 2642 19 21 

Міжгірський  405 9991 12 342 

Перечинський  0 391 0 0 

Рахівський  671 22740 6 497 

Свалявський  213 1052 5 0 

Разом, % до 

заг.кількості 18,02 35,69 15,44 48,31 
Джерело: Розроблено автором на основі [ 117, с.36] 

 

Проведений аналіз підтвердив, що господарства населення сьогодні 

займають домінуючі позиції в аграрному виробництві Закарпатської області. 

Разом з тим, ефективне функціонування аграрних кластерів неможливе без 

задіяння таких суб’єктів господарювання, як фермерські господарства, в які з 

часом повинні були б трансформуватися найбільш ефективні ОСГ, зокрема з 

огляду на внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» 

[122], що передбачає  формування правових, соціальних та економічних засад 
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трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські 

господарства (СФГ). 

 

 
 

Рис. 2.4. Динаміка поголів’я овець у розрізі господарств  

Закарпатської області у 2010-2014рр.*  
*Розроблено автором на основі [117  ,с.36] 

 

Економічний аналіз та оцінка діяльності фермерських господарств 

Закарпатської області засвідчили, що протягом 2010-2014 рр. спостерігалася 

негативна тенденція щодо скорочення аналізованих суб’єктів у структурі 

аграрного сектору економіки регіону (рис. 2.5). 

З рис. 2.5 чітко прослідковується зменшення кількості фермерських 

господарств області протягом останніх п’яти років. Зокрема, якщо у 2010 р. їх 

кількість становила 1606 одиниць, то у 2014р. кількість фермерів у регіоні 

скоротилася на 7,5% і склала 1485 господарств, що зумовлює необхідність у 

підтримці діяльності аналізованих суб’єктів аграрного ринку, зокрема щодо 

розроблення ефективних механізмів ціноутворення на продукцію СФГ, 

посилення інтеграційних та кооперативних зв’язків між 

сільськогосподарськими товаровиробниками, забезпечення належного доступу 

селян до програм бюджетної підтримки аграрного сектору економіки та ін.  

 

 

 



96 
 

 
 

Рис.2.5. Динаміка кількості фермерських господарств у Закарпатській 

області у 2010-2014рр.*  
*Розроблено автором на основі  [ 117 ,с.20] 

 

Проведений аналіз засвідчив, що в Закарпатській області найбільша 

кількість фермерських  господарств (75,6%) та основна площа 

сільськогосподарських угідь у їх користуванні (90,8%) зосереджені в низинній 

природно-економічній зоні, і ці показники мають позитивну динаміку. Що ж 

стосується гірської зони, то тут знаходиться 9,2% всіх фермерських 

господарств області і використовується менше одного відсотка (0,8%) 

сільськогосподарських угідь регіону, площа яких зменшилась порівняно з  

2013 р. більш як удвічі (табл. 2.10).  Щодо передгірної природно-економічної 

зони, то кількість фермерських господарств тут практично не змінюється, що не 

можна стверджувати про площу сільськогосподарських угідь у їх користуванні, 

цей показник у 2014 р. порівняно з 2011 р. зменшився у два рази. 
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Таблиця 2.10 

 

Динаміка кількості фермерських господарств та площі сільськогосподарських угідь у їх користуванні* 

Райони в області 

2010 2011 2012 2013 2014 

К-сть 

фермерсь-

ких госпо-

дарств, од. 

Площа 

с/г угідь 

у 

користу-

ванні, га 

К-сть 

фермерсь-

ких госпо-

дарств, од. 

Площа 

с/г угідь 

у 

користу-

ванні, га 

К-сть 

фермерсь-

ких госпо-

дарств, од. 

Площа 

с/г угідь 

у 

користу-

ванні, га 

К-сть 

фермерсь-

ких госпо-

дарств, од. 

Площа 

с/г угідь 

у 

користу-

ванні, га 

К-сть 

фермерсь-

ких госпо-

дарств, од. 

Площа 

с/г угідь 

у 

користу-

ванні, га 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 303 3044 304 2599 292 2398 290 2052 288 1681 

Виноградівський   411 3185 394 3502 380 2838 362 3155 354 3593 

Мукачівський  188 2440 174 1906 169 1948 167 1722 168 1979 

Ужгородський  317 2491 319 2462 318 2497 314 2388 313 2353 

Всього,  % до заг.к-ті 75,90 80,93 75,28 80,48 75,41 82,85 75,48 86,39 75,62 90,81 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  97 969 97 1035 95 958 91 679 90 540 

Тячівський  86 396 88 359 73 294 73 331 71 213 

Хустський   70 899 70 805 70 500 64 232 64 136 

Всього,  % до заг.к-ті 15,75 16,42 16,12 16,90 15,48 14,99 15,19 11,52 15,15 8,40 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  9 65 9 66 9 10 9 11 9 5 

Воловецький  11 63 10 65 10 63 8 52 8 42 

Міжгірський  18 105 19 22 19 21 19 3 19 1 

Перечинський  13 44 13 40 12 27 12 27 11 22 

Рахівський  55 48 54 102 55 96 57 97 54 0 

Свалявський  28 41 31 46 35 35 35 36 36 13 

Всього,  % до заг.к-ті 8,34 2,65 8,60 2,62 9,11 2,16 9,33 2,10 9,23 0,78 

*Розраховано за джерелом  [ 117 , с.21] 
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Низька частка господарств населення у гірській природно-економічній 

зоні регіону зумовлена специфікою ведення аграрного виробництва в умовах 

високогір’я та географічним розмежуванням сільськогосподарських виробників 

у гірських районах, що обмежує можливість концентрації виробництва в межах 

певної території та зумовлює відособленість товаровиробників. З огляду на це, 

створення кластерної мережі з виробництва та переробки сільськогосподарської 

продукції сприятиме включенню сільськогосподарських виробників, що 

функціонують у віддалених селах гірської зони Закарпаття, у єдиний ланцюг з 

виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції та 

створення на цій основі замкнутих циклів виробництва в межах кластера.  

Важлива роль у забезпеченні ефективного функціонування аграрних  

кластерів відводиться діяльності підприємств харчової промисловості, на які 

покладено основну функцію щодо переробки сировини та виробництва готової 

сільськогосподарської продукції, однак частка надходження продукції на 

переробні підприємства області є незначною, що відображають дані  

таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Структура реалізації сільськогосподарської продукції 

(сільськогосподарськими підприємствами) в Закарпатській області у  

2014 році* 

(%) 
 

Переробним 

підприємствам та 

організаціям 

споживчої 

кооперації 

На ринку 

Населенню в 

рахунок оплати 

праці та 

пайовикам в 

рахунок орендної 

плати 

За 

іншими 

каналами 

Зернові культури 16,0 3,4 11,4 69,2 

Олійні культури 4,3 0 0 95,7 

Картопля 0 0 0 100,0 

Овочі 0 0,3 0 99,7 

Виноград 73,8 13,2 5,8 7,2 

Плоди та ягоди 1,6 0,4 0 98,0 

Худоба та птиця 58,3 29,1 0,4 12,2 

Молоко та молочні продукти 46,3 30,3 0,3 23,1 

Яйця 0 100,0 0 0 

Вовна 20,7 22,4 0 56,9 

*Розраховано за джерелом  [ 115, с.105]  
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Аналіз таблиці 2.11 свідчить, що на сьогоднішній день в області існує 4  

основні канали реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: здавання її 

переробним підприємствам та організаціям споживчої кооперації; реалізація 

сільськогосподарської продукції на ринках; реалізація продукції населенню в 

рахунок оплати праці та пайовикам у рахунок орендної плати; інші канали 

реалізації, що переважно представлені підприємцями-оптовиками, що 

закуповують сільськогосподарську продукцію великими партіями за 

мінімальними цінами та реалізовують її в сусідніх регіонах, зокрема Львівській 

та Івано-Франківській областях. Проведений аналіз засвідчив, що у 2014 р. 

основна частина продукції, виготовленої фермерськими господарствами (у 

складі сільськогосподарських підприємств) Закарпатської області, була 

реалізована  за іншими каналами, зокрема картопля – 100%, олійні культури – 

95,7%, плоди та ягоди – 98%, овочі – 99,7% та ін. Незначна частка продукції 

сільгосппідприємств реалізується населенню в рахунок оплати праці (виноград 

– 5,8%; зернові культури – 11,4%), у той час як на ринку реалізується близько 

100% яєць, 30,3% молока, 29,1% худоби та птиці, 22,4% вовни. Інша частина 

виготовленої продукції реалізується переробним підприємствам та організаціям 

споживчої кооперації, зокрема 73,8% винограду, 58,3% худоби та птиці, 46,3% 

молока та молочних продуктів, 20,7% вовни. Вказаний розподіл щодо реалізації 

сільськогосподарської продукції в регіоні спостерігається в розрізі всіх 

категорій агровиробників, проте така ситуація не відповідає основним 

принципам функціонування ринкової економіки, оскільки передбачає наявність 

бартерних відносин між виробниками та населенням. Значна частина 

сільгосппродукції  реалізується на ринках, частка її надходження на переробні 

підприємства є незначною. Водночас, як зазначають окремі науковці,  

«підприємства саме переробної промисловості здебільшого є точками росту 

регіонів, тому на їх основі повинні створюватися продуктові  

кластери» [123]. 

Загалом проведений аналіз засвідчив, що на сьогоднішній час основними 

суб’єктами господарювання в аграрному секторі економіки Закарпатської 
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області є господарства населення та фермерські господарства, діяльність яких 

характеризується нарощуванням темпів виробництва продукції та значним 

потенціалом для формування аграрних кластерів. У межах низинної та окремих 

районів передгірної природно-економічних зон Закарпатської області 

(Берегівський, Виноградівський та Іршавський райони) доцільно було б 

створити кластер з вирощування ранніх овочів. У гірській зоні області склалися 

найбільш сприятливі умови для формування кластера з розведення овець та 

виробництва продукції вівчарства. В межах Тячівського району, найбільшого в 

області, є всі передумови для формування кластерів по двох напрямах – це, 

зокрема, кластер з виробництва продукції тваринництва (великої рогатої 

худоби; овець) та кластер з виробництва плодово-ягідної продукції. Особливу 

увагу необхідно звернути на географічну концентрацію суб’єктів 

господарювання в межах створюваних кластерів, що сприятиме посиленню 

інтеграційних та кооперативних зв’язків між товаровиробниками і 

посилюватиме синергетичний ефект у процесі виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

 

2.2. Економічний аналіз діяльності лісопромислового виробництва 

області та шляхи його кластеризації 

Ефективне використання лісів і лісосировинних ресурсів є одним з 

визначальних факторів сталого розвитку та життєзабезпечення всіх регіонів 

України, передусім Українських Карпат та Закарпатської області зокрема. 

Лісове господарство та суміжні з ним галузі промислового виробництва, 

розвиток яких у Закарпатській області тісно пов'язаний з наявністю 

лісоресурсного потенціалу, традиційно посідають провідне місце в економіці 

регіону та мають всі передумови для створення лісопромислового кластера, 

насамперед у межах гірської та передгірної природно-економічних зон регіону, 

де збереглися глибокі історичні трудові традиції у сфері лісового господарства 

та лісової промисловості.  
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Аналіз десяти найбільших регіонів України за загальною територією та 

показником лісистості засвідчив, що найвищі значення за останнім показником 

мають регіони Українських Карпат. Домінуючу позицію за лісистістю займає 

Закарпатська область (51,4% і 52,2%), другу позицію – Івано-Франківська 

(41,0% і 41,7%), а подальші місця – відповідно Чернівецька та Львівська області 

(таблиця 2.12). 

Таблиця 2.12 

Загальна територія провідних регіонів України та площа вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок, а також їх лісистість* 
№ 

 

 

Адміністративно- 

територіальні  

одиниці 

Загальна 

територія, 

тис. га 

В тому числі 

площа суші, 

тис. га 

Площа вкритих 

лісовою 

рослинністю 

лісових 

ділянок, тис. га 

Лісистість, % 

за загальною 

площею 

за площею 

суші 

 Україна  60354,8 57929,1 9573,9 15,9 16,5 

Окремі регіони Центральної, Північної та Південно-Східної України 

1 Одеська  3331,3 3118,2 203,9 6,1 6,5 

2 Дніпропетровська  3192,3 3035,8 179,2 5,6 5,9 

3 Чернігівська  3190,3 3122,8 665,7 20,9 21,3 

4 Харківська  3141,8 3081,9 378,3 12,0 12,3 

5 Житомирська  2982,7 2934,4 1001,6 33,6 34,1 

6 Полтавська  2875,0 2726,6 247,4 8,6 9,1 

7 Херсонська  2846,1 2412,9 116,3 4,1 4,8 

8 Київська  2812,1 2638,3 624,1 22,2 23,7 

9 Луганська  2668,3 2646,4 292,4 11,0 11,1 

10 Вінницька  2649,2 2606,2 346,5 13,1 13,3 

       Разом 29689,1 28323,5 4055,4 13,7
 

14,3
 

Регіони (області) Українських Карпат  

1 Закарпатська  1275,3 1257,1 656,7 51,4 52,2 

2 Івано-Франківська  1392,7 1369,3 571,0 41,0 41,7 

3 Львівська  2183,1 2140,6 621,2 28,5 29,0 

4 Чернівецька  809,6 791,7 236,7 29,2 29,2 

       Разом 5660,7 5558,7 2085,6 36,8 37,5 

Всього по 

аналізованих областях 

 

35349,8 

 

33882,2 

 

6141,0 

 

17,4
 

 

18,1
 

Інші регіони України  25005,0 24046,9 3432,9 13,7
 

14,3
 

*Розраховано за джерелом  [124] 
 

Лісові ресурси Закарпатської області «найпотужніші та найякісніші в 

Україні. По суті, вони сьогодні визначають виробничий та рекреаційний 

профіль гірських територій регіону. Тут збережені найбільші в Європі ділянки 

пралісів, а екосистема Карпатського біосферного заповідника віднесена до 

найцінніших екосистем Землі і входить до міжнародної мережі біосферних 
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резервів ЮНЕСКО» [125]. Разом з цим, функціонування лісового сектору 

економіки регіону вимагає докорінної реорганізації, оскільки сьогодні 

основним суб'єктом в аналізованій сфері виступають підприємства державної 

форми власності, що володіють монополією на природні ресурси лісу, більша 

частина якого експортується, а малий та середній бізнес в аналізованій сфері 

знаходиться на початковій стадії розвитку. Включення підприємницького 

сектору в кластерну форму організації виробництва дало б поштовх до 

розвитку лісового господарства та суміжних з ним сфер промислового 

виробництва, що з часом підвищило б ефективність використання ресурсів лісу 

та забезпечило його розвиток на інноваційній основі. Функціонування кластерів 

у лісовому секторі повинно базуватися на ринкових засадах функціонування 

економіки, за участі суб’єктів різних організаційно-правових форм 

господарювання – зокрема малих та мікропідприємств, а також 

домогосподарств, зокрема сільського населення, для яких ліс є невід’ємною 

частиною життєдіяльності, особливо в гірських та передгірних районах 

Закарпатської області. 

Проведений аналіз засвідчив, що в системі лісового фонду Закарпатського 

обласного управління лісового та лісомисливського господарства виділяють 4 

категорії лісів, структуру яких відображено на діаграмі (рис. 2.6):  
 

 

Рис. 2.6. Структура лісової площі за категоріями лісів  

у системі лісового фонду Закарпатського обласного управління лісового та 

лісомисливського господарства* 
*Розроблено автором на основі [126  , c.4] 
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З рис. 2.6 видно, що в загальній структурі лісової площі в системі лісового 

фонду Закарпатського обласного управління лісового та лісомисливського 

господарства найбільшу частку займають ліси 4-ї та 3-ї категорій, зокрема 

експлуатаційні ліси – 217943,8га (44,2% до загальної площі) та захисні ліси – 

149733,1 га (30,4%).  Наступну позицію займають рекреаційно-оздоровчі ліси – 

73920,1 га (15%). Найменша частка припадає на ліси 1-ї категорії, зокрема ліси 

природоохоронного та історико-культурного призначення – 51481,4 га (10,4%).  

Дослідженням встановлено, що за останні 5 років площа лісів першої групи 

із 42966 га зменшилась на 6672 га (на 15,5%), другої – на 3596, або на 6,7% 

(таблиця 2.13).  В розрізі природно-економічних зон Закарпатської області 

зменшення площі лісів 1-ї групи відбулося передусім у передгірній та гірській 

зонах, у той час як у низинній природно-економічній зоні площа лісів цієї групи 

збільшилася з 3644 га до 4481 га (на 22,36%). У другій групі площа 

експлуатаційних лісів зменшилася у всіх трьох природно-економічних зонах 

області, зокрема у низинній вона зменшилася на 531 га, у передгірній – на 241 

га, а в гірській – на 2824 га. Відмітимо,  що  в  низинній  природно-економічній 

зоні як за теперішнього, так і за попереднього лісовпорядкування переважали 

ліси першої групи, в той час як у передгірній та гірській природно-економічних 

зонах домінують ліси другої групи. 

Аналіз відповідних показників щодо площ рубок лісу та лісогосподарських 

заходів засвідчив, що Закарпатська область займає дещо нижчі позиції 

порівняно з іншими областями Українських Карпат. Так, найбільшу частку 

щодо площі рубок лісу мають Львівська та Івано-Франківська області – 35%, 

тоді як на Закарпатті цей показник становить 31% від  сумарного показника по 

трьох аналізованих регіонах. 
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Таблиця 2.13  

Загальна площа лісів, у т. ч. 1-ї і 2-ї груп, у розрізі філіалів ГДСЛАП «Закарпатагроліс»* 

№ Назва філіалів 

Загальна площа за даними: В т. ч. за групами: 

попереднього 

лісовпорядкування 

теперішнього 

лісовпорядкування 

1-ї групи 2-ї групи 

попереднього 

лісовпорядкування 

теперішнього 

лісовпорядкування 

попереднього 

лісовпорядкування 

теперішнього 

лісовпорядкування 

га % га % га % га % га % га % 

1 Берегово-

держспецлісгосп 

 

1591 

 

100,0 

 

1593 

 

100,0 

 

1591 

 

100,0 

 

1593 

 

100,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Великоберезнянський 

держспецлісгосп 

 

12662 

 

100,0 

 

8431 

 

100,0 

 

7042 

 

55,6 

 

5430 

 

64,4 

 

5620 

 

44,4 

 

3001 

 

35,6 

3 Воловець- 

держспецлісгосп 

 

6882 

 

100,0 

 

6423 

 

100,0 

 

5420 

 

78,8 

 

4921 

 

76,6 

 

1462 

 

21,2 

 

1502 

 

23,4 

4 Міжгір’я- 

держспецлісгосп 

 

19606 

 

100,0 

 

14444 

 

100,0 

 

9392 

 

47,9 

 

4369 

 

30,2 

 

10214 

 

52,1 

 

10075 

 

69,8 

5 Мукачево- 

держспецлісгосп 

 

5054 

 

100,0 

 

5358 

 

100,0 

 

2053 

 

40,6 

 

2888 

 

54,1 

 

3001 

 

59,4 

 

2470 

 

45,9 

6 Перечин- 

держспецлісгосп 

 

6455 

 

100,0 

 

6455 

 

100,0 

 

3581 

 

55,5 

 

3595 

 

55,7 

 

2874 

 

44,5 

 

2860 

 

44,3 

7 Свалява- 

держспецлісгосп 

 

7118 

 

100,0 

 

7168 

 

100,0 

 

2763 

 

38,8 

 

2905 

 

40,5 

 

4355 

 

61,2 

 

4263 

 

59,5 

8 Тячів- 

держспецлісгосп 

 

25652 

 

100,0 

 

25195 

 

100,0 

 

6325 

 

24,7 

 

5788 

 

23,0 

 

19327 

 

75,3 

 

19407 

 

77,0 

9 Хуст- 

держспецлісгосп 

 

11353 

 

100,0 

 

11088 

 

100,0 

 

4799 

 

41,8 

 

4805 

 

43,3 

 

6604 

 

58,2 

 

6283 

 

56,7 

Разом  96373 100,0 86155 100,0 42966 44,6 36294 42,1 53457 55,4 49861 57,9 

У розрізі природно-економічних зон Закарпатської обл. 

Низинна 6645 100,0 6951 100,0 3644 54,8 4481 64,5 3001 45,2 2470 35,5 

Передгірна 37005 100,0 36283 100,0 11124 30,0 10593 29,2 25931 70,0 25690 70,8 

Гірська 52723 100,0 42921 100,0 28198 53,4 21220 49,4 24525 46,6 21701 50,6 

*Розраховано за джерелами  [127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135] 
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Частка площі рубок лісу в Закарпатській області становить тільки 3% від 

загальної площі лісів області, з яких 93% припадає на рубки формування і 

оздоровлення лісів та 7% – на  рубки головного користування. 

Динаміку показників проведення основних робіт у лісовому господарстві 

Закарпатської області протягом 2010-2014 рр. характеризують дані  

таблиці 2.14. 

Таблиця 2.14 

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 

 

145,5 

у т. ч. садіння і висівання лісу, 

тис. га  

 

1,1 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,3 

 

118,2 

Перетворення у вкриті лісовою 

рослинністю землі, тис. га 

 

2,0 

 

2,7 

 

3,2 

 

2,9 

 

1,7 

 

85,0 

Рубки лісу головного 

користування у лісовому фонді, 

площа, тис. га 

 

 

1,0 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

1,6 

 

 

1,7 

 

 

170,0 

вирубано ліквідної деревини, 

тис. м
3 

 

342,4 

 

445,6 

 

441,2 

 

533,4 

 

536,2 

 

156,6 

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 

 

 

 

105,8 

вирубано ліквідної деревини, 

тис. м
3 

 

871,2 

 

975,6 

 

1005,2 

 

995,6 

 

1176,7 

 

135,1 

Захист лісів від шкідників і хвороб 

біологічним методом, тис. га 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,6 

 

200,0 

*Розраховано за джерелом  [115, с.125] 
 

З таблиці 2.14 видно, що відтворення лісів у лісовому фонді Закарпатської 

області характеризується наявністю наростаючої тенденції, зокрема починаючи 

з 2010 року аналізований показник зріс на 45,4% і сягнув у 2014 р. 3,2 тис. га. 

Протягом аналізованого періоду наростаюча тенденція спостерігалася за 

показником «рубки головного користування» – на 70%, разом з цим на 15% 

знизився показник «перетворення у вкриті лісовою рослинністю землі». Більш 

інтенсивно проводилися рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи, 

пов’язані з веденням лісового господарства, зокрема площа вирубки ліквідної 
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деревини за аналізованим показником протягом 2010-2014 рр. збільшилася на 

35,07%. Протягом аналізованого періоду суттєвого зростання зазнала і площа 

проведення робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб (зокрема біологічним 

методом), що збільшилась на 100%. Позитивні зрушення щодо відтворення 

лісів у лісовому фонді обумовлені тим, що лісове господарство стало сферою 

повноважень Міністерства аграрної політики України, а тому успішніше 

вирішується питання щодо заліснення деградованих земель, а також балок і 

ярів. Крім того, ведення лісового господарства інтенсифікувалось за рахунок 

збільшення заготівлі ліквідної деревини, в тому числі дров, як від рубок 

головного користування, так і рубок формування і оздоровлення лісів.    

Від площі лісів та лісовкритих ділянок, а також площі рубок лісу та 

лісогосподарських заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства, 

безпосередньо залежить заготівля ліквідної деревини. Проведений аналіз 

засвідчив, що загальний запас деревини у лісах Закарпатської області становить 

207,5 млн.м
3
, щорічна розрахункова лісосіка головного користування – 574,8 

тис.м
3
, що становить 0,28% від загального запасу стовбурної деревини в регіоні. 

Динаміку показників щодо заготівлі ліквідної деревини в регіоні 2010-2014 рр. 

відображено на рис. 2.7.  

 
Рис.2.7. Динаміка заготівлі ліквідної деревини в Закарпатській 

області у 2010-2014 рр.* 
*Розроблено автором за джерелом [115, с.124] 
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Аналіз рис. 2.7 свідчить про наявність наростаючої тенденції щодо 

заготівлі ліквідної деревини в Закарпатській області у 2010-2014 рр. Зокрема, 

якщо у 2010 році цей показник становив 1003,7 тис.м
3
, то протягом 

аналізованого періоду обсяги заготівлі зросли на 36,73% і у 2014 р. 

дорівнювали 1372,4 тис.м
3
. 

Інтенсивність ведення лісового господарства лісогосподарськими 

підприємствами Закарпатської області різних форм підпорядкування 

відображають дані таблиці 2.15. 

Таблиця 2.15 

Динаміка основних показників ведення лісового господарства 

в Закарпатській області у 2010-2014 рр.* 
(тис. щільних м

3
) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

2014/ 

2010, 

% 

Обсяг продукції (робіт, 

послуг) лісового 

господарства, млн. грн. 

 

199,2 

 

294,5 

 

333,7 

 

372,2 

 

467,6 

 

234,7 

Заготовлено ліквідної 

деревини - всього 

 

1003,7 

 

1157,4 

 

1154,9 

 

1188,9 

 

1372,4 

 

136,7 

від рубок головного 

користування 

 

292,9 

 

376,6 

 

369,4 

 

445,1 

 

445,9 

 

152,6 

Із загальної кількості 

ліквідної деревини 

заготовлено: 

-       лісоматеріалів круглих 

 

 

392,3 

 

 

471,7 

 

 

474,3 

 

 

488,4 

 

 

524,8 

 

133,8 

- дров’яної деревини для 

технологічних потреб 

 

208,4 

 

283,7 

 

259,4 

 

284,6 

 

348,8 

 

167,4 

дров для опалення 393,0 386,1 407,1 410,8 498,8 126,9 
*Розраховано за джерелом  [115, с.124] 

 

З таблиці 2.15 видно, що в період з 2010 по 2014 роки обсяги продукції 

(робіт, послуг) лісового господарства  Закарпаття у грошовому еквіваленті мали 

наростаючу тенденцію. Зокрема, у 2014 р. порівняно з 2010 р. аналізований 

показник збільшився майже у 2,3 раза і склав 467,6 млн. грн., а порівняно з  

2013 р. зростання становило 25,6%. Наростаюча тенденція характерна і для 

заготівлі ліквідної деревини. Зокрема, у 2014 р. в області було заготовлено на 

36,7% (368,7 тис. щільних м
3
) більше ліквідної деревини, ніж у 2010 р., а проти 



108 
 

2013 р. аналізований показник зріс на 15,43% (183,5тис. щільних м
3
). Протягом 

аналізованого періоду наростаюча тенденція була характерна як для заготівлі 

дров’яної деревини на технологічні потреби (67,37%), так і для дров на 

опалення (26,92%). Структуру заготівлі ліквідної деревини в Закарпатській 

області по сортименту відображено на рис. 2.8. 

22,50%

41,10%

35,20%

1,20%
дров'яна деревина для 
технологічних потреб

лісоматеріали круглі

дрова для опалення

хлисти

 

Рис.2.8. Структура заготівлі ліквідної деревини по сортиментах*  
*Розроблено автором за джерелом [126, c.4]  

З рис. 2.8 видно, що в структурі заготівлі деревини в Закарпатській області 

найбільшу частку займають лісоматеріали круглі – 41,1%. Другу позицію 

займають дрова для опалення, на які припадає 35,2% у загальній структурі 

заготівлі деревини, і 22,5% припадає на заготівлю дров’яної деревини для 

технологічних потреб. Обсяг заготівлі деревини по всіх видах рубок у розрізі 

природно-економічних зон Закарпатської області відображено у таблиці 2.16. 

Аналіз таблиці 2.16 засвідчує, що рубки головного користування по всіх 

дев’яти держспецлісгоспах системи «Закарпатагроліс» становлять 17,15 тис. м
3
, 

з них: у низинній природно-економічній зоні – 2,4 тис. м
3
, у передгірній – 6,41 

тис. м
3
 і гірській - 8,64 тис. м

3
, тобто за обсягами рубок головного користування 

передгірна зона перевершує низинну майже у 2,7 раза, а гірську – майже у 3,5 

раза. Підкреслимо, що рубки головного користування здійснюються за рахунок 

лісів другої групи (експлуатаційних). 
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Таблиця 2.16 

Обсяги заготівлі деревини по всіх видах рубок у середньому за останній рік ревізійного періоду (ліквід 0,01 тис. м3) 

*Розраховано за джерелами  [127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135] 

№ Назва постійних 

користувачів 

Рубки 

головного 

користува-

ння 

Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства   Усього  

Рубки догляду  Санітарні рубки Рубки 

реконструктивні і 

лісовідновні 

Інші 

рубки  Освітлення  Прочистки  Проріджування  Прохідні  Разом  Суцільні Вибіркові 

1 Берегово-держспецлісгосп  

0,94 

 

- 

 

- 

 

0,11 

 

- 

 

0,11 

 

0,07 

 

1,02 

 

0,90 

 

0,56 

 

2,51 

2 Великоберезнянський 

  держспецлісгосп 

 

1,15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,06 

 

0,06 

 

3,70 

 

1,60 

 

- 

 

0,90 

 

7,41 

3 Воловець- 

держспецлісгосп 

 

2,78 

 

- 

 

- 

 

0,85 

 

0,91 

 

1,76 

 

4,88 

 

6,03 

 

5,87 

 

0,31 

 

21,63 

4 Міжгір’я- 

держспецлісгосп 

 

1,38 

 

- 

 

- 

 

0,09 

 

0,20 

 

0,29 

 

0,44 

 

3,29 

 

0,36 

 

4,45 

 

10,21 

5 Мукачево- 

держспецлісгосп 

 

1,46 

 

- 

 

- 

 

0,24 

 

0,12 

 

0,6 

 

0,13 

 

0,57 

 

0,66 

 

- 

 

4,48 

6 Перечин- 

держспецлісгосп 

 

1,42 

 

- 

 

- 

 

0,51 

 

3,10 

 

3,61 

 

0,80 

 

0,20 

 

2,40 

 

2,70 

 

11,13 

7 Свалява- 

держспецлісгосп 

 

1,61 

 

- 

 

- 

 

0,30 

 

0,36 

 

0,66 

 

1,62 

 

0,62 

 

0,22 

 

2,84 

 

7,57 

8 Тячів- 

держспецлісгосп 

 

5,10 

 

- 

 

0,02 

 

0,27 

 

1,00 

 

1,29 

 

0,82 

 

3,35 

 

0,83 

 

3,67 

 

13,06 

9 Хуст- 

держспецлісгосп 

 

1,31 

 

- 

 

- 

 

0,79 

 

2,10 

 

2,89 

 

0,40 

 

1,29 

 

0,45 

 

4,75 

 

11,09 

Разом  17,15 - 0,02 3,16 7,85 11,27 12,86 17,97 11,69 20,18 89,09 

У розрізі природно-економічних зон Закарпатської обл. 

Низинна  2,40 - - 0,35 0,12 0,71 0,2 1,59 1,56 0,56 6,99 

Передгірна  6,41 - 0,02 1,06 3,10 4,18 1,22 4,64 1,28 8,42 24,15 

Гірська  8,64 - - 1,75 4,63 6,38 11,44 11,74 8,85 11,2 57,95 
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Стосовно рубок догляду, то, як видно з таблиці, освітлення та прочистки не 

здійснювалось жодним держспецлісгоспом, за винятком 

Тячівдержспецлісгоспу, де прочистки становили 20 м
3
 за останній рік 

ревізійного періоду. Проріджування здійснювалося в усіх аналізованих 

держспецлісгоспах, за винятком Великоберезнянського. У 8 аналізованих 

держспецлісгоспах від цього виду рубок догляду заготовлено 3,16 тис. м
3
 

деревини, з яких 11,1% (0,35 тис. м
3
) припадає на низинну природно-

економічну зону, 33,5% - на передгірну (1,06тис. м
3
), а найбільша частка – 

55,4%  - на гірську природно-економічну зону Закарпатської області. 

З-поміж усіх аналізованих видів рубок на прохідні рубки догляду припадає 

найбільший обсяг заготовленої деревини - 7,85 тис. м
3
, що  в 2,7 раза перевищує 

рубки від проріджування. Першість у заготівлі у прохідних рубках належить 

передгірній та гірській природно-економічним зонам, оскільки тут заготовлено 

деревини відповідно у 25,8 та 38,6 раза більше, ніж у низинній зоні. Значно 

більші від загального обсяги від рубок догляду припадають на санітарні рубки, 

в т. ч. суцільні та вибіркові, за рахунок яких за останній рік ревізійного періоду 

заготовлено 12,86 тис.м
3
 та 17,97 тис.м

3
 деревини. 

Важлива роль у заходах, пов’язаних з веденням лісового господарства, 

належить також реконструктивним і лісовідновним рубкам, які спрямовані на 

збереження корінних типів лісу. Так, за рахунок цих рубок заготовлено 11,69 

тис. м
3
 деревини, або майже стільки, як і за рахунок усіх видів рубок догляду.  

Загалом за рахунок останніх за завершальний рік ревізійного періоду в 

лісогосподарствах ГДСЛАП «Закарпатагроліс» у середньому заготовлено 89,09 

тис. м
3
 деревини, зокрема у передгірній природно-економічній зоні – 27,1%  

(24,15 тис. м
3
) та 65,1% - у гірській (57,95 тис. м

3
), і тільки 7,8%  (6,99 тис. м

3
) у 

низинній зоні регіону. 

Проведений аналіз засвідчив, що провідне місце в лісопромисловому 

виробництві Закарпатської області займає деревообробна промисловість, що 

має значний потенціал для розвитку деревообробки та меблевого виробництва 

як невід’ємного елемента в структурі лісопромислового кластера регіону. 
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Оцінка потенціалу кластеризації в аналізованій сфері показує наявність 

позитивних тенденцій в її розвитку, зокрема протягом 2010-2014 рр. в області 

спостерігалася позитивна динаміка щодо нарощування обсягів виробництва 

продукції деревообробної промисловості, що відображають дані таблиці 2.17.  

Таблиця 2.17 

Динаміка індексів обсягу продукції деревообробної промисловості за 

видами економічної діяльності у 2010-2014 рр.*  
(до попереднього року; %) 

 2010 2011 2014 2014/2010, 

% 

Оброблення деревини та 

виготовлення виробів з 

деревини, крім меблів 

у тому числі: 

94,9 121,7 97,7 102,9 

лісопильне та стругальне 

виробництво; просочування 

деревини 

100,3 119,6 97,2 96,9 

виробництво фанери, плит та 

панелей, шпону 
105,0 131,1 91,1 86,7 

виробництво дерев’яних 

будівельних конструкцій та 

столярних виробів 

55,0 107,2 105,0 190,9 

виробництво дерев’яної тари 120,7 48,7 93,0 77,1 

виробництво інших виробів з 

деревини та корка, соломки і 

матеріалів для плетіння 

113,1 211,6 120,6 106,6 

*Розраховано за джерелом  [126, с.13-15] 
 

Аналіз таблиці 2.17 свідчить, що протягом 2010-2014 рр. індекс обсягу 

продукції деревообробної промисловості зріс на 2,95%, передусім за рахунок 

нарощування виробництва дерев’яних будівельних конструкцій та столярних 

виробів – на 90,9%, тоді як по інших видах продукції спостерігалося 

скорочення аналізованого показника. Зокрема, якщо в 2010 р. обсяг реалізації 

продукції підприємств з виробництва дерев’яних будівельних конструкцій 

становив 18411,4 тис. грн., то у 2012 р. зазначений показник зріс до 24878,3 тис. 

грн. (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Динаміка обсягів реалізації продукції підприємств з 

виробництва дерев’яних будівельних конструкцій* 
*Розроблено автором за джерелом [126, c.14] 

 

Варто зазначити, що на сьогоднішній час у Закарпатській області вже 

розроблено концепцію щодо створення кластера із спорудження дерев'яних 

будинків. За експертними оцінками, «створення такого кластера означатиме, 

що з метою зведення дерев'яного будинку "під ключ" об'єднають зусилля 

близько 22 типів підприємств-постачальників столярних виробів, підлогових та 

покрівельних покриттів, сантехніки, транспортних, рекламних, фінансових та 

інших організацій. За підрахунками, такий кластер може працевлаштувати до 

850 працівників» [136]. 

Подальший аналіз засвідчив, що в Закарпатській області протягом 2011-

2014 рр. спостерігалося зростання обсягів переробки деревини та виробів з неї, 

крім меблів. Зокрема, у 2014 р. порівняно з 2011 та 2013 рр. збільшилося 

оброблення деревини хвойних порід у вигляді погонажу відповідно в 11 та  

3,9 раза, а деревини листяних порід відповідно у 8,7 раза у 2014 р. проти 2011 р. 

і дещо зменшилось у 2014 р. проти 2013 р. Оскільки у лісовому фонді 

Закарпатської області переважає деревина листяних порід, у 2014 р. її 

оброблення перевершило аналогічний показник щодо деревини хвойних порід 

більше ніж у 6,7 раза  (таблиця 2.18).  
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Таблиця 2.18 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів, 

у Закарпатській області*  
( % або разів) 

 2011 2013 2014 2014, % до  

2011 2013 
Деревина, уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на частини чи 

лущена, завтовшки більше 6мм, 

шпали з деревини для залізничних чи 

трамвайних колій, не просочені, 

тис.м
3
 

 

 

 

 

 

176,0 

 

 

 

 

 

154,3 

 

 

 

 

 

174,4 

 

 

 

 

 

98,7 

 

 

 

 

 

113,0 

Деревина хвойних порід у вигляді 

погонажу профільованого уздовж 

будь-якого з ребер чи площини, 

уключаючи планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги 

незібрані, т 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

372 

 

 

 

 

1437 

 

 

 

 

В 11 

разів 

 

 

 

 

у 3,9 

р. 

Деревина листяних порід у вигляді 

погонажу профільованого уздовж 

будь-якого з ребер чи площини, 

уключаючи планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги 

незібрані, т 

 

 

 

 

 

1115 

 

 

 

 

 

10267 

 

 

 

 

 

9710 

 

 

 

 

 

у 8,7 

 

 

 

 

 

94,6 

Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

матеріали шаруваті подібні, з 

деревини, інші, м
3
 

 

 

7582 

 

 

6896 

 

 

7214 

 

 

93,9 

 

 

104,6 

Вікна та їх рами, двері балконні та їх 

рами, двері та їх коробки та пороги з 

деревини, м
2
 

 

 

5069 

 

 

4305 

 

 

2134 

 

 

42,1 

 

 

49,6 

Вироби столярні та конструкції 

будівельні, з деревини (крім вікон, 

дверей балконних та їх рам, дверей та 

їх коробок і порогів, паркета, 

опалубки для бетонних будівельних 

робіт, ґонта і дранки покрівельної), м
3 

 

 

 

 

 

 

2908 

 

 

 

 

 

 

3491 

 

 

 

 

 

 

4767 

 

 

 

 

 

 

163,9 

 

 

 

 

 

 

136,5 
* інформація конфіденційна відповідно до ЗУ «Про державну статистику» 

*Розраховано за джерелом  [115, с. 72] 
 

Невід’ємним напрямом ведення лісового господарства Закарпатської 

області є мисливство, тому в ході дослідження здійснено аналіз показників 

щодо зазначеного виду діяльності як потенційного елементу в структурі 

лісового кластера регіону. Динаміку основних показників ведення 
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мисливського господарства в мисливських угіддях Закарпатської області 

протягом 2010-2014 рр. відображено у таблиці 2.19 

Таблиця 2.19 

Динаміка основних показників ведення мисливського господарства  

в Закарпатській області у 2010-2014 рр.* 

 2010 2012 2013 2014 2014/2010, 

% 

Площа закріплених 

мисливських угідь, тис. га 
1037,3 786,7 743,4 743,8 72,7 

Облікова кількість штатних 

працівників, зайнятих у 

мисливському господарстві на 

кінець року, осіб 

 

161 

 

164 

 

181 

 

183 
113,6 

Витрати на ведення 

мисливського господарства (у 

фактичних цінах), тис.грн. 

4808,1 4955,5 5942,3 6551,2 136,2 

Витрати на охорону та 

відтворення диких тварин та 

птахів, включаючи біотехнічні 

заходи (у фактичних цінах), 

тис.грн. 

 

1192,3 

 

1788,2 

 

1874,9 

 

1984,8 

 

166,5 

*Розраховано за джерелом  [115, с.123] 
 

З таблиці 2.19 видно, що протягом 2010-2014 рр. спостерігалася позитивна 

тенденція щодо зростання основних показників ведення мисливського 

господарства в регіоні, зокрема на 13,6% зросла облікова кількість штатних 

працівників в аналізованій сфері, що у 2014 році становила 183 особи проти 161  

у 2010 р. Протягом аналізованого періоду на 36,2% збільшилися витрати на 

ведення мисливського господарства, що у 2014 р. склали 6551,2 тис. грн., та на 

66,4% зросли витрати на охорону і відтворення диких тварин (з 1192,3 тис. грн. 

до 1984,8 тис. грн.). Разом з цим, протягом аналізованого періоду на 27,2% 

скоротилася площа мисливських угідь, що у 2014 р. дорівнювала 743,8 тис. га 

проти 1037,3 тис. га на початок аналізованого періоду. Варто зазначити, що 

мисливське господарство є не тільки складовою лісового господарства, й 

важливим напрямом «екологічної діяльності у сфері природокористування, що 

здійснюється у природних умовах і спрямований на збереження середовища 

існування, біотичного різноманіття та генетичного фонду диких тварин, 
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регулювання їх чисельності, охорону, розведення, збалансоване використання з 

метою відтворення та формування оптимальних популяцій мисливських тварин 

як природного багатства та компонента екосистем, надання послуг мисливцям 

щодо полювання, розвитку стрілецько-мисливського спорту, відродження і 

примноження мисливських традицій як невід’ємної складової національної 

культурної спадщини» [137].  

Перспективним напрямом кластеризації в лісовому господарстві 

Закарпатської області є створення кластера (або ж окремої мережі в структурі 

агропромислового кластера) із заготівлі та переробки продукції побічного 

лісокористування.  За експертними оцінками в Закарпатській області у заготівлі 

недеревних лісових продуктів бере участь кожен другий член домогосподарств 

гірських районів [138, с.287], оскільки в межах гірської природно-економічної 

зони існує ряд порівняльних переваг щодо наявності окремих видів лісових ягід 

на лісових угіддях державних лісогосподарських підприємств і природно-

заповідного фонду області (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Площа і експлуатаційний запас окремих видів лісових ягід на лісових 

угіддях державних лісогосподарських підприємств і природно-заповідного 

фонду в розрізі природно-економічних зон*  

Природно-

економічні зони 

Площа рентонесучих угідь, га 

Експлуатаційний запас на 

них при середній 

врожайності, тонн 

 
Всього  

У тому числі з ягодами  

Всього  

У тому числі з ягодами 

чорниць малини  ожини чорниць малини  ожини 

Низинна  7101,7 - 776,1 6325,6 734,0 - 114,0 620,0 

Передгірна  1000,7 165,4 569,4 265,9 145,0 69,0 76,0 - 

Гірська  6777,5 580,3 3004,5 3192,7 952,5 173,5 455,0 324,0 

Разом по області 14879,9 745,7 4350,0 9784,0 1831,5 242,5 645,0 944,0 

Крім того, на 

території природно-

заповідного фонду 

 

 

7345,9 

 

 

1214,1 

 

 

2190,0 

 

 

3941,8 

 

 

1145,5 

 

 

145,5 

 

 

340,0 

 

 

400,0 
*Розраховано за джерелом  [139, с. 227] 

Дані таблиці 2.20 засвідчують, що в гірській природно-економічній зоні 

зосереджено: 45,5% площ лісових угідь з ягідними ресурсами, у т. ч.: 77,8% 

чорниць, 69,1% малини  та 32,6% ожини; 52,0% експлуатаційних запасів 

ягідних ресурсів на лісових угіддях держлісгоспів та держмисливгоспів, у т. ч. 
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71,5% чорниць, 57,4% малини і 34,3% ожини; до того ж значна площа угідь та 

експлуатаційний запас із зазначеними видами лісових ягід знаходиться на 

території природно-заповідного фонду.  

Матеріали дослідження свідчать, що на території держспецлісгоспів 

ГДСЛАП «Закарпатагроліс» зосереджено більше 50% площ грибних ресурсів. 

На такі угіддя, які в основному зосереджені в гірській та передгірній природно-

економічних зонах області, припадає відповідно 50,8% експлуатаційного запасу 

при їх середній врожайності (таблиця 2.21). 

Таблиця 2.21 

Площа і експлуатаційний запас окремих видів їстівних грибів у лісових 

угіддях Закарпатської області, в т. ч. у держспецлісгоспах системи 

«Закарпатагроліс» у розрізі природно-економічних зон* 

 

Природно-

економічні зони 

Площа угідь, га Експлуатаційний запас на них при 

середній врожайності, тонн 

 

Всього 

У тому числі з грибами 

 

Всього 

У тому числі з грибами 

білими 

підоси- 

ковими, 

під- 

беріз-

никами 

іншими білими 

підоси- 

ковими, 

під- 

беріз-

никами 

іншими 

Низинна  1029,4 334,0 202,4 493,0 70,0 3,0 - 67,0 

Передгірна  3815,4 2183,4 322,0 1310,0 239,5 72,3 35,0 132,2 

Гірська  23995,1 8037,7 1563,4 14394,0 1802,3 255,1 113,4 1433,8 

Разом по області 28829.9 10555,1 2087,8 16197,0 2111,8 330,4 148,4 1633,0 

Крім того, на 

території системи 

«Закарпатагроліс» 

 

 

15885,2 

 

 

5425,3 

 

 

1100,2 

 

 

8616,8 

 

 

1072,8 

 

 

179,4 

 

 

83,7 

 

 

997,8 

«Закарпатагроліс», 

% до підсумку 

 

51,1 

 

51,4 

 

52,7 

 

53,2 

 

50,8 

 

54,3 

 

56,4 

 

61,1 

*Розраховано за джерелом  [139, с. 227] 
 

Незважаючи на наявність потужного потенціалу, державні лісогосподарські 

підприємства (які сьогодні виступають основним суб’єктом господарювання на 

ринку лісопродукції), не зацікавлені в  розширенні асортименту виробництва та 

переробки дикоростучих, дієвій роботі з налагодження контактів по реалізації 

чи переробці лісопродукції [140]. Така ситуація вимагає активного залучення до 

вирішення зазначених проблем підприємницького сектору як одного з 

учасників лісопромислового кластера, зокрема до розробки ефективної 
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маркетингової політики та налагодження мережі зі збору, транспортування та 

переробки продукції побічного лісокористування в межах створюваного 

формування. Необхідною умовою ефективного функціонування такої мережі 

повинно бути активне залучення до цього процесу домогосподарств, що 

безпосередньо зацікавлені в одержанні додаткового доходу від діяльності, 

пов’язаної зі збором дикоростучих та їх реалізацією на місцях.  Слід 

враховувати і той факт, що побічне лісокористування має здебільшого сезонний 

та стихійний характер, тому в межах створюваного кластера необхідним є 

облаштування плантацій, на яких можна було б вирощувати окремі види 

продукції недеревного походження. Зокрема, як зазначають окремі науковці, 

збирання грибів і ягід у природних умовах та вирощування цих продуктів на 

плантаціях — це два види діяльності, які мають співіснувати і розвиватися у 

кожному лісовому господарстві, доповнюючи одне одного [141, с.36]. 

Варто зазначити, що функціонування лісових кластерів повинно базуватися 

на принципах еколого-економічної діяльності, що передбачає екологічне 

ведення лісового господарства по всіх напрямах діяльності, спрямоване не 

тільки на нарощування ефективності виробництва, а й на охорону та 

збереження навколишнього середовища. Екологічне господарювання у 

лісовому секторі економіки регіону одночасно «супроводжуватиметься 

нарощуванням потенціалу відпочинкової індустрії у передгірних та гірських 

районах області, а також у межах транскордонних районів «українських, 

польських, словацьких та румунських Карпат, що дасть всі підстави для 

спільного використання учасниками ринку туристичних послуг цих країн 

наявного туристично-рекреаційного  потенціалу» [138, с.287]. 

Проведений аналіз засвідчив, що в Закарпатській області існує потужний 

потенціал для створення кількох кластерів у лісопромисловому виробництві, 

які повинні бути зорієнтовані на комплексну взаємодію всіх суб’єктів у сфері 

лісового господарства з метою ефективного використання наявних та 

потенційних ресурсів лісу, зокрема з переробки деревини та виробництва 

меблів, дерев’яного  будинкобудування та з виробництва альтернативних видів 
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палива. Перспективним напрямом кластеризації в лісовому господарстві 

регіону є заготівля продукції побічного лісокористування та забезпечення її 

переробки на засадах інтеграції з плодово-ягідними агропромисловими 

кластерами. 

 

2.3. Економічний аналіз, оцінка ефективності функціонування та 

шляхи формування плодово-ягідного агропромислового кластера на 

засадах інтеграції 

В умовах обмеженості сільськогосподарських угідь у Закарпатській 

області склалися сприятливі умови для вирощування плодово-ягідних 

насаджень, проте, якщо в період функціонування колективної системи 

господарювання область була однією з провідних з виробництва вин та 

плодово-ягідної продукції, то, починаючи з 1990 року, площа цих насаджень у 

регіоні зазнала суттєвого скорочення (на 49%), обсяги виробництва названої 

продукції знизилися на 14,7%, а площа виноградних насаджень (у 

плодоносному віці) зменшилася у 1,4 раза, внаслідок чого виробництво 

винограду скоротилося на 8%. Така ситуація вимагає впровадження 

інноваційних моделей щодо підвищення ефективності функціонування 

плодово-ягідного виробництва в регіоні, однією з яких виступає кластеризація. 

Активізація створення просторово компактних спеціалізованих структур різних 

типів відбувається як «відповідь регіональної економіки на дестабілізуючий 

вплив екзогенних факторів» [142], тому формування кластерів у сучасних 

умовах господарювання є «об’єктивною необхідністю мобілізації спільних 

зусиль підприємств для вирішення задач підвищення своєї 

конкурентоспроможності, зокрема координації всіх етапів технологічного 

ланцюга, зменшення трансакційних витрат, оптимізації внутрішніх фінансових 

ресурсів, залучення інвестицій», що створюють загальний синергетичний ефект 

[143]. 
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Порівняльний аналіз площі плодово-ягідних і виноградних насаджень та 

виробництва плодів і ягід у Закарпатській області у 1990 та 2010-2014 рр. 

відображають дані таблиці 2.22. 

Таблиця 2.22 

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень та виробництво 

плодів, ягід і винограду у Закарпатській області по всіх категоріях 

господарств у 1990 та 2010-2014 рр.* 
Показники по всіх 

категоріях 

господарств 

Роки 
2014, 

% до 

Середньорічний 

показник за 2010-

2014 рр. 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 1990 2010 2013  

Плоди і ягоди  

Загальна площа 

насаджень, тис. га 

 

33,6 

 

13,8 

 

13,8 

 

13,5 

 

13,6 

 

13,5 

 

40,2 

 

97,8 

 

99,2 

 

13,6 

у т. ч. у 

плодоносному віці, 

тис. га 

 

 

24,7 

 

 

12,3 

 

 

12,4 

 

 

12,2 

 

 

12,6 

 

 

12,9 

 

 

52,2 

 

 

104,9 

 

 

102,4 

 

 

12,5 

Валовий збір, тис. т 138,8 97,2 97,9 114,1 118,4 133,1 96,4 136,9 112,4 112,1 

Урожайність, ц/га 

плодоносної площі 

 

55,9 

 

79,1 

 

78,9 

 

93,8 

 

94,2 

 

103,1 

 

184,4 

 

130,3 

 

109,4 

 

89,8 

Виноград  

Загальна площа 

насаджень, тис. га 

 

7,6 

 

4,7 

 

4,4 

 

4,0 

 

4,1 

 

3,9 

 

51,3 

 

83,0 

 

95,1 

 

4,2 

у т. ч. у 

плодоносному віці, 

тис. га 

 

 

5,5 

 

 

3,9 

 

 

4,0 

 

 

3,7 

 

 

3,9 

 

 

3,7 

 

 

67,3 

 

 

94,9 

 

 

94,9 

 

 

3,8 

Валовий збір, тис. т 28,5 20,3 20,8 21,9 26,2 29,2 102,4 143,8 111,4 23,7 

Урожайність, ц/га 

плодоносної площі 

 

51,5 

 

51,7 

 

52,6 

 

59,0 

 

67,6 

 

78,7 

 

152,8 

 

152,2 

 

116,4 

 

61,9 

*Розраховано за джерелом  [118, с. 18] 

Як видно з таблиці 2.22,  в Закарпатській області загальна площа плодів і 

ягід у 2014 р. порівняно з 1990 р. зменшилася майже у 2,5 раза (з 33,6 до 13,5 

тис. га),  у т. ч. у плодоносному віці – в 1,9 раза ( з 24,7 до 12,9 тис. га), а площа 

виноградних насаджень у цьому ж році порівняно з 1990 р. зменшилась майже 

удвічі (із 7,6 до 3,9 тис. га), в т. ч. у плодоносному віці – в 1,5 рази (5,5 до 3,7 

тис. га). Водночас при значному зменшенні площі плодово-ягідних і 

виноградних насаджень у 2010–2014 рр. порівняно з 1990 р. середньорічна 

урожайність плодів і ягід за п’ять останніх аналізованих років (2010 – 2014 рр.) 

збільшилася на 60,6% (з 55,9 до 89,8 ц/га), а виноградників – на 20,2% ( з 51,5 

до 61,9 ц/га), що свідчить про підвищення ефективності вирощування продукції 

садівництва та виноградарства. За останні 10 років середньорічна урожайність 
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плодів і ягід зросла відповідно на 46,5% ( із 61,3 до 89,8 ц/га), а виноградних 

насаджень лише на 2,1% (із 60,6 до 61,9 ц/га). 

Зведені дані щодо розмірів площ, валового збору та врожайності плодово-

ягідних і виноградних насаджень у 2014р. у розрізі категорій господарств 

Закарпатської області відображено у таблиці 2.23. 

Таблиця 2.23 

Площа плодово-ягідних і виноградних насаджень та виробництво 

плодів, ягід і винограду в розрізі категорій господарств Закарпатської 

області у 2014 році* 
Види насаджень Усі категорії господарств  Показники в розрахунку на 1 

особу площа, тис. га валовий 

збір,  

тис. т 

урожай-

ність, ц/га усього у т. ч. у 

плодоно-

сному віці 

усього,  

га 

у т. ч. у 

плодонос.

віці, га 

валовий 

збір, кг 

Усього  

Плодово-ягідні  

насадження  

13,5 12,9 133,1 103,1 0,01 0,01 105 

в т. ч. 

зерняткових насаджень 

кісточкових насаджень 

 

8,7 

3,5 

 

8,2 

3,4 

 

91,3 

30,1 

 

110,3 

89,3 

 

0,006 

0,002 

 

0,006 

0,002 

 

72 

23 

Виноградні насадження 3,9 3,6 29,0 78,7 0,003 0,002 23 

Додатково:  

Горіхоплідні насадження  

 

1,0 

 

1,0 

 

8,7 

 

86,9 

 

0,001 

 

0,001 

 

6 

Сільськогосподарські підприємства 

Плодово-ягідні насадження, 

всього 

 

1,5 

 

1,2 

 

17,1 

 

141,4 

 

0,001 

 

0,001 

 

13 

в т. ч. 

зерняткових насаджень 

кісточкових насаджень 

 

1,3 

0,2 

 

1,0 

0,2 

 

16,8 

0,2 

 

164,0 

16,0 

 

0,001 

0,0001 

 

0,001 

0,0001 

 

13 

0,2 

Виноградні насадження 1,5 1,3 5,4 40,4 0,001 0,001 4 

Додатково:  

Горіхоплідні насадження  

 

0,01 

 

0,007 

 

0,0003 

 

0,4 

 

- 

 

- 

 

- 

Господарства населення 

Плодово-ягідні насадження, 

всього 

 

12,0 

 

11,7 

 

116,0 

 

99,1 

 

0,009 

 

0,009 

 

92 

в т. ч. 

зерняткових насаджень 

кісточкових насаджень 

 

7,4 

3,3 

 

7,2 

3,2 

 

74,5 

29,9 

 

102,7 

93,2 

 

0,007 

0,002 

 

0,005 

0,002 

 

59 

23 

Виноградні насадження 2,4 2,3 23,6 100,6 0,001 0,001 18 

Додатково:  

Горіхоплідні насадження  

 

1,0 

 

0,9 

 

8,7 

 

87,6 

 

0,0007 

 

0,0007 

 

6 

*Розраховано за джерелом  [118, с.18-22]. 
Аналіз даних таблиці 2.23 засвідчує, що провідне місце в структурі усіх 

категорій господарств області щодо розмірів площі та обсягів виробництва 

плодів, ягід та винограду займають господарства населення, на які у 2014 р. 
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припадало 88,9% плодоягідних насаджень області (у т.ч. у плодоносному віці – 

90,7%, або 12,9 тис. га), та 61,5% виноградних насаджень (у т. ч. у 

плодоносному віці –  63,9%, або 3,6 тис. га). Домінування господарств 

населення за розмірами площ зумовлює їх провідну роль у валовому зборі 

аналізованих видів плодово-ягідної та виноградної продукції поряд з іншими 

категоріями агровиробників, що у 2014 р. становив 87,1% (133,1 тис. т) по 

виробництву плодів і ягід та 81,4% (29,0 тис. т) по виробництву винограду. 

Роль сільськогосподарських підприємств у виробництві плодово-ягідної та 

виноградної продукції поступово знижується і становить відповідно 11,1% 

(133,1 тис. т) та 38,5% (29,0 тис. т) у загальній структурі виробників регіону. 

Динаміку виробництва плодово-ягідної продукції в розрізі природно-

економічних зон Закарпатської області у 2010-2014 рр. відображено у  

таблиці 2.24. 

Таблиця 2.24 

Виробництво плодово-ягідної продукції в розрізі природно-економічних 

зон Закарпатської області у 2010-2014 рр.* 
(по всіх категоріях господарств; тис. т) 

Райони області 
Роки 2014,% до 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 7,7 8,5 11,2 9,5 11,2 145,5 117,9 

Виноградівський   7,1 7,0 8,8 8,8 10,2 143,66 115,9 

Мукачівський  9,9 10,2 11,4 13,6 14,4 145,5 105,9 

Ужгородський  7,6 5,1 8,8 9,9 10,7 140,8 108,1 

Разом  32,3 30,8 40,2 41,8 46,5 144,0 111,2 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  13,2 12,5 13,0 14,9 15,3 115,9 102,7 

Тячівський  29,1 31,2 34,9 35,5 43,5 149,5 122,53 

Хустський   19,0 19,6 21,5 21,6 23,0 121,1 106,5 

Разом 61,3 63,3 69,4 72,0 81,8 133,4 113,6 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 116,7 100,0 

Воловецький  0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 150,0 100,0 

Міжгірський  0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 133,3 133,3 

Перечинський  1,0 1,2 1,8 1,8 1,8 180,0 100,0 

Рахівський  0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 111,1 111,1 

Свалявський  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 116,7 116,7 

Разом  3,6 3,8 4,5 4,6 4,9 136,1 106,2 

По області  97,2 97,9 114,1 118,4 133,2 137,0 112,5 
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Продовження таблиці 2.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  33,3 31,5 35,3 35,3 34,9 х х 

Передгірна  63,0 64,6 60,8 60,8 61,4 х х 

Гірська 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 х х 

 *Розраховано за джерелом  [117, с. 27] 
 

Аналіз даних таблиці 2.24 засвідчує, що найбільш сприятливі умови для 

виробництва плодово-ягідної продукції склалися в районах передгірної 

природно-економічної зони, в межах якої у 2014 р. було вирощено 61,4% (81,8 

тис. т) плодів та ягід від загальнообласного показника. Другу позицію займає 

низинна природно-економічна зона, де вирощується близько 34,9% (46,5 тис. т) 

аналізованого виду продукції, а найменші обсяги виробництва припадають на 

гірську природно-економічну зону – відповідно 3,7%.  

Протилежна ситуація спостерігається щодо виробництва виноградної 

продукції в розрізі природно-економічних зон Закарпатської області, динаміку 

якого протягом  2010-2014 рр. відображено у таблиці 2.25. 

Таблиця 2.25 

Виробництво виноградної продукції по районах у розрізі природно-

економічних зон Закарпатської області у 2010-2014 рр.* 
(по всіх категоріях господарств; тис. т) 

Райони області 
Роки 2014,% до 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 7,5 7,6 8,8 9,8 10.9 145,3 111,2 

Виноградівський   2,5 2,8 2,9 3,4 3,7 148,0 108,8 

Мукачівський  2,5 2,7 2,4 2,6 3,9 156,0 150,0 

Ужгородський  1,2 1,4 1,8 1,6 1,6 133,3 100,0 

Разом  13,7 14,5 15,9 17,4 20,1 146,7 115,5 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  6,4 5,9 5,9 8,5 8,6 134,4 101,2 

Тячівський  0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 100,0 100,0 

Хустський   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 

Разом 6,6 6,1 6,0 8,7 8,8 133,3 101,2 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Воловецький  - - - - - - - 
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Продовження таблиці 2.25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міжгірський  - - - - - - - 

Перечинський  0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

Рахівський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Свалявський  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разом  0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

По області  20,3 20,8 21,9 26,2 29,0 142,9 110,7 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  67,5 69,7 72,6 66,4 69,3 х х 

Передгірна  32,5 29,3 27,4 33,2 30,3 х х 

Гірська 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 х х 

 *Розраховано за джерелом  [117, с. 27] 

Як засвідчують дані таблиці 2.25, в Закарпатській області провідні позиції 

у виробництві виноградної продукції займають райони низинної природно-

економічної зони. Зокрема у Берегівському, Виноградівському, Мукачівському 

та Ужгородському районах виробляється 2/3 всього обсягу виноградної 

продукції регіону, відповідно – 37,6 %, 12,8%, 13,5%, 5,5%. У районах 

передгірної природно-економічної зони зосереджено більше третини від 

загального виробництва виноградної продукції області (Іршавський район – 

29,7%, Тячівський – 0,35%, Хустський  - 0,35%), тоді як у районах гірської 

природно-економічної зони регіону, до складу якої входить 6 із 13 районів 

області, ця культура практично не культивується. Позитивною тенденцією у 

виробництві як плодово-ягідної, так і виноградної продукції є динамічне 

нарощування його обсягів у районах низинної та передгірної природно-

економічної зон. Така тенденція характерна і для 2014 р., що засвідчують дані 

таблиць 2.25 та 2.26. 

Як свідчить аналіз, провідні позиції як по площі, так і по валовому збору  

плодово-ягідних насаджень займає передгірна природно-економічна зона, 

оскільки у 2014 р. тут було зосереджено 65,7% їх площі від загальнообласного 

показника, в т. ч. 66,6% у плодоносному віці, та 61,5% валового збору від 

аналогічного показника по області. 
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Таблиця 2.26 

Плодово-ягідні насадження по районах у розрізі природно-економічних 

зон Закарпатської області у 2014 році* 

Райони області 

Усі категорії господарств 
площа, га 

валовий 

збір, ц 

 

урожайність, 

ц/га 

наявне 

населення на 

1.01. 2015 р., 

тис.осіб 

усього 

у т. ч. у 

плодоносному 

віці 

Низинна природно-економічна зона 
Берегівський 930,2 873,0 112456,0 128,8 51,8 

Виноградівський   842,5 820,2 101998,0 124,4 120,8 

Мукачівський  1454,5 1298,0 143710,2 110,7 101,3 

Ужгородський  794,1 711,0 106538,0 149,9 70,4 

Разом  4021,3 3702,2 464702,2 125,5 344,3 

Наявне населення, включаючи міста обласного підпорядкування (Ужгород, 

Берегово, Мукачево, Чоп) 

 

579,4 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  1624,5 1511,7 153184,0 101,3 99,9 

Тячівський  4629,0 4629,0 434786,0 93,9 175,1 

Хустський   2632,0 2458,0 229664,0 93,4 95,8 

Разом 8885,5 8598,7 817634,0 95,1 370,8 

Наявне населення, включаючи місто обласного підпорядкування Хуст 402,5 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  106,0 103,0 7212,0 70,0 26,6 

Воловецький  43,0 43,0 2768,0 64,4 24,3 

Міжгірський  53,0 51,0 3510,0 68,8 48,1 

Перечинський  161,0 161,0 18087,0 112,3 31,8 

Рахівський  179,0 179,0 9562,0 53,4 92,3 

Свалявський  76,0 74,0 7255,0 98,0 54,6 

Разом  618,0 611,0 48094,0 78,7 277,7 

По області  13524,8 12911,9 1330730,2 103,1 1259,6 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  29,7 28,7 34,9 121,7 46,0 

Передгірна  65,7 66,6 61,5 92,2 32,0 

Гірська 4,6 4,7 3,6 76,3 22,0 

*Розраховано за джерелом  [117, с.18; 115, с. 293] 
 

На низинну природно-економічну зону припадало загалом 29,7%, в т. ч.  

28,7% у плодоносному віці, а на передгірну – 65,7% та 66,6%. У 2014 р.  

порівняно із 2013 роком валовий збір плодів і ягід у низинній природно-

економічній зоні збільшився на 11,2%, у передгірній – на 13,5%, а у гірській – 

лише на 4,3%, у той час як по області цей показник перевершив 12%. 

Аналіз основних показників щодо вирощування винограду та виробництва 

вин засвідчив, що в Закарпатській області порівняльні переваги має низинна 

природно-економічна зона, оскільки тут зосереджено 74,6% як загальної, так і 
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плодоносної площ виноградних насаджень, а валовий збір винограду становить 

близько 68,9% від загальнообласного показника. Решта площ виноградних 

насаджень та валового збору цієї культури в основному припадає на передгірну 

та незначною мірою гірську природно-економічні зони (таблиця  2.27). 

Таблиця 2.27 

Виноградні насадження по районах у розрізі природно-економічних зон 

Закарпатської області у 2014 році* 

Райони області 

Усі категорії господарств  

площа, га 

валовий 

збір, ц 

 

урожайність, 

ц/га 

наявне 

населення на 

1.01. 2015 р., 

тис.осіб 

усього  у т. ч. у 

плодоносному 

віці 

Низинна природно-економічна зона  

Берегівський 1363,5 1354,2 108685,0 80,3 51,8 

Виноградівський   338,9 334,2 35536,0 108,3 120,8 

Мукачівський  910,2 784,1 39058,6 49,8 101,3 

Ужгородський  283,0 282,0 16460,0 58,4 70,4 

Разом  2895,6 2754,5 199739,6 72,5 344,3 

Наявне населення, включаючи міста обласного підпорядкування (Ужгород, 

Берегово, Мукачево, Чоп) 

 

579,4 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  926,2 884,4 86055,8 97,3 99,9 

Тячівський  10,0 10,0 773,0 77,3 175,1 

Хустський   24,0 14,0 1112,0 79,4 95,8 

Разом 960,2 908,4 87940,8 96,8 370,8 

Наявне населення, включаючи місто обласного підпорядкування Хуст 402,5 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  5,0 5,0 399,0 79,8 26,6 

Воловецький  - - - - 24,3 

Міжгірський  - - - - 48,1 

Перечинський  17,0 17,0 979,0 57,6 31,8 

Рахівський  1,0 1,0 35,0 35,0 92,3 

Свалявський  4,0 4,0 235,0 58,8 54,6 

Разом  27,0 27,0 1648,0 61,0 277,7 

По області  3882,8 3689,9 290238,4 78,7 1259,6 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  74,6 74,6 68,9 92,1 46,0 

Передгірна  24,7 24,7 30,4 123,0 32,0 

Гірська 0,7 0,7 0,7 77,5 22,0 

*Розраховано за джерелом   [118, с.22] 
 

Основу плодово-ягідних насаджень в області становлять зерняткові та 

кісточкові, щодо яких як абсолютні, так і порівняльні переваги на фоні трьох 

природно-економічних зон займають низинна і передгірна зони, що 

засвідчують дані таблиць 2.28 та 2.29. 
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Таблиця 2.28 

Кісточкові насадження по районах у розрізі природно-економічних зон 

Закарпатської області у 2014 р.* 
Райони області  Усі категорії господарств   

площа, га  валовий збір, ц  

урожайність, 

ц/га 
усього  у т. ч. у 

плодоносному віці 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 337,5 330,4 39765,0 120,4 

Виноградівський   239,5 227,6 23899,0 105,0 

Мукачівський  620,6 571,5 65347,3 114,3 

Ужгородський  291,5 289,8 29096,0 100,4 

Разом  1489,1 1419,3 158107,3 111,4 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  819,1 777,1 64567,0 83,1 

Тячівський  751,0 751,0 51747,0 68,9 

Хустський   306,0 282,0 15441,0 54,8 

Разом 1876,1 1810,1 131755,0 72,8 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  30,0 29,0 2182,0 75,2 

Воловецький  19,0 19,0 995,0 52,4 

Міжгірський  18,0 17,0 669,0 39,4 

Перечинський  43,0 43,0 4622,0 107,5 

Рахівський  10,0 10,0 525,0 52,5 

Свалявський  24,0 23,0 2275,0 98,9 

Разом  144,0 141,0 11268,0 79,2 

По області  3509,2 3370,4 301130,3 89,3 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  42,4 42,1 52,5 Х 

Передгірна  53,5 53,7 43,7 Х 

Гірська 4,1 4,2 3,8 Х 

*Розраховано за джерелом  [118, с.20] 
 

Аналіз площі та валового збору кісточкових у Закарпатській області 

засвідчує, що найбільша площа таких насаджень зосереджена у передгірній 

природно-економічній зоні, однак за рахунок нижчої урожайності валовий збір 

тут становить тільки 43,7% від загальнообласного показника. Зокрема, в 

Іршавському районі площа кісточкових насаджень у плодоносному віці складає 

777,1 га, валовий збір 64567,0 ц,  урожайність 83,1 ц/га; у Тячівському районі 

площа кісточкових насадженнь у плодоносному віці становить 751,0 га, 

валовий збір 51747,0 ц,  урожайність 68,9 ц/га та у Хустському районі  площа 

кісточкових насадженнь у плодоносному віці - 282,0 га, валовий збір 15441,0 ц,  

урожайність 54,8 ц/га. До слова, у гірській природно-економічній зоні площа 
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кісточкових насаджень незначна, порівняно з низинною природно-економічною 

зоною вона менша у 10 разів, а порівняно з передгірною - менша у 12,8 раза. 

Найбільші площі кісточкових насаджень у гірській зоні фіксуються у 

Перечинському, Великоберезнянському та Свалявському районах – відповідно 

43,0 га, 29,0 га та 23,0 га.  

Аналогічна ситуація спостерігається щодо площі та валового збору 

зерняткових насаджень (таблиця 2.29).  

Таблиця 2.29 

Зерняткові насадження по районах у розрізі природно-економічних зон 

Закарпатської області у 2014 р.* 

 
Райони області  Усі категорії господарств   

площа, га  валовий збір, ц  

урожайність, 

ц/га 
усього  у т. ч. у 

плодоносному 

 віці 

Низинна природно-економічна зона 

Берегівський 525,7 476,6 65948,0 138,4 

Виноградівський   424,6 417,4 60333 144,6 

Мукачівський  674,2 568,8 64848,9 114,0 

Ужгородський  444,1 364,2 67021,0 184,0 

Разом  2068,6 1827,0 258150,9 141,3 

Передгірна природно-економічна зона 

Іршавський  705,4 639,6 78389,0 122,6 

Тячівський  3295,0 3295,0 335926,0 102,0 

Хустський   2197,0 2118,0 209953,0 99,1 

Разом 6197,4 6052,6 624268,0 103,1 

Гірська природно-економічна зона 

Великоберезнянський  70,6 68,0 4399,0 64,7 

Воловецький  21,0 21,0 1560,0 74,3 

Міжгірський  35 34 2726,8 80,2 

Перечинський  85,0 85,0 10370,0 122,0 

Рахівський  159,0 159,0 8270,0 52,0 

Свалявський  37,0 36,0 3748,0 104,1 

Продовження таблиці 2.29 

Разом  407,6 403,0 31010,8 76,9 

По області  8673,6 8282,6 913492,7 110,3 

Природно-економічні зони, % до області 

Низинна  23,8 22,1 28,3 х 

Передгірна  71,5 73,1 68,3 х 

Гірська 4,7 4,8 3,4 х 

Джерело: Розраховано за джерелом [118, с.19] 

 

Як видно з таблиці 2.29, першість серед природно-економічних зон 

Закарпатської області щодо площі та валового збору зерняткових утримує 

передгірна зона, де зосереджено більше 70% таких насаджень та 68,3% 
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валового збору зерняткових плодів. Зокрема, в Іршавському районі площа 

становить 639,6 га ,валовий збір - 78389,0 ц, урожайність -  122,6 ц/га; у 

Тячівському районі площа кісточкових у плодоносному віці становить  

3295,0 га, валовий збір - 335926,0 ц,  урожайність - 102,0 ц/га; у Хустському 

районі   кісточкові насадження у плодоносному віці займають 2118,0 га, 

валовий збір -  209953,0 ц, урожайність - 99,1 ц/га. Другу позицію займає 

низинна природно-економічна зона, де спостерігається найвища урожайність 

порівняно з іншими природно-економічними зонами, зокрема у Берегівському 

районі – 138,4 ц/га, у Виноградівському – 144,6ц/га, у Мукачівському районі  – 

114,0 ц/га. Найбільша урожайність кісточкових в області спостерігалася в 

Ужгородському районі – 184,0 ц/га. 

Виходячи з проведеного аналізу, можна стверджувати, що в Закарпатській 

області склалися об’єктивні передумови для успішного функціонування 

плодово-ягідного агропромислового кластера, що потенційно може включати 

три сегменти. Формування сегменту регіонального кластера з виробництва 

плодово-ягідної продукції доцільно зосередити у передгірній природно-

економічній зоні, створивши необхідну інфраструктуру для збереження такої 

продукції у свіжому або замороженому вигляді, а також за рахунок 

нарощування виробничих потужностей відповідної галузі харчової 

промисловості щодо переробки такої продукції [144, c.124]. Водночас 

формування  сегменту плодово-ягідного кластера, який буде спеціалізуватися 

на випуску виноградних вин та коньяків, а також соків, доцільно реалізувати у 

низинній природно-економічній зоні, оскільки тут зосереджені найбільші площі 

та виробництво винограду. Це ж стосується і виробництва коньяків із 

виноградних спиртів. Потенційні можливості щодо формування відповідного 

сегменту такого кластера існують на базі корпорації «Закарпатсадовинпром». У 

районах гірської природно-економічної зони доцільно сконцентрувати третій 

сегмент плодово-ягідного кластера, що спеціалізуватиметься на переробці 

продукції побічного лісокористування, зокрема чорниці, ожини та малини. 

Запропонована структура регіонального плодово-ягідного кластера створить 
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єдиний замкнутий цикл з виробництва та переробки плодово-ягідної продукції 

та дасть максимальний синергетичний ефект, оскільки буде задіяно потужний 

потенціал всіх трьох природно-економічних зон. Структуру організаційно-

функціональної моделі плодово-ягідного кластера в регіоні відображено на  

рис. 2.10.  

З рис. 2.10 видно, що модель плодово-ягідного кластера в Закарпатській 

області передбачає функціонування на регіональному ринку єдиного комплексу 

суб’єктів господарювання, зокрема ОСГ та домогосподарств, підприємницького 

сектору, промислових підприємств, наукових та освітніх закладів, органів 

державного управління, громадських організацій, фінансових установ, які 

взаємодіють на основі територіальної концентрації мереж спеціалізованих 

постачальників, основних виробників і споживачів, поєднаних єдиним 

технологічним ланцюгом. 

Вихідною ланкою у системі функціонування регіонального плодово-

ягідного кластера є виробники сільськогосподарської продукції, зокрема ОСГ у 

низинних та передгірних районах Закарпатської області, а також 

домогосподарства гірських районів області, що безпосередньо займаються 

збором дикоростучих.  

Наявність у регіоні великого числа відособлених товаровиробників, які 

переслідують власні комерційні цілі, ускладнює їх кооперування, тому в основі 

функціонування плодово-ягідного кластера повинні бути принципи інтеграції 

та кооперації всіх його учасників, їх територіальна концентрація з метою 

досягнення основної мети підприємництва – максимізації прибутку та 

задоволення потреб споживачів (потенційних клієнтів). Поряд з цим 

обов’язковим атрибутом кластерів є самостійність учасників, що отримують від 

співпраці такі позитивні ефекти [143]: 

- зниження трансакційних витрат (пов’язаних з веденням переговорів, 

укладанням контрактів, витрат на маркетингові дослідження); 
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Рис.2.10. Організаційна модель функціонування плодово-ягідного 

агропромислового кластера в регіоні* 
*розроблено автором  
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- полегшений доступ до ринків збуту, гарантований збут для учасників, що 

виконують функцію постачання; 

- обмін досвідом та інноваціями між учасниками кластера; 

- підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок створення 

замкнутого технологічного циклу з виробництва продукції [145]. 

Як видно з рисунка, центрами та ініціаторами формування кластерів  

виступають підприємства переробної промисловості, зацікавлені у наявності 

сталої сировинної бази [142], тому в основі ефективного функціонування 

кластера лежить розуміння того, що кілька великих переробних підприємств, 

що становлять «ядро» кластера, створюють територіально сконцентрований 

попит на сировину, робочу силу відповідної кваліфікації та послуги певної 

спрямованості. Поряд з цим, малі підприємницькі структури отримують 

можливість задоволення попиту з боку «ядра» кластера. З наведеного слідує, 

що територіальні виробничі кластери мають дуже велике значення для розвитку 

підприємництва, надаючи можливість фірмам досягти високого ступеня 

спеціалізації, що дозволяє підприємцям створювати нові виробничі структури, 

які обслуговують конкретну промислову нішу [143]. Підприємницький сектор, 

в основному представлений малими та мікропідприємствами, є одним з 

найбільш важливих учасників кластера, оскільки на цей суб’єкт покладена 

функція із транспортування продукції шляхом налагодження ефективних 

логістичних ланцюгів переміщення товару; забезпечення зберігання плодово-

ягідної продукції шляхом створення та розміщення пунктів її збору та сховищ, 

оснащених холодильними камерами з відповідним температурним режимом, 

що дає змогу зменшити обсяги псування продукції та знизити трансакційні 

витрати виробників. 

Важливим суб’єктом-учасником кластера є науково-дослідні установи, без 

яких неможливе його ефективне функціонування, адже основною відмінністю 

кластерів від інших об’єднань є виробництво інноваційної продукції. Таким 

чином, університети повинні виконувати роль економічних новаторів, стати 

центрами майбутнього економічного розвитку, осередками виявлення 
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інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення 

потенційних можливостей розвитку території,  в межах якої функціонує кластер 

[146, с.159]. У Закарпатській області потенційним учасником плодово-ягідного 

кластера може виступити біологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» та Закарпатська науково-дослідна 

сільськогосподарська станція Велика Бакта (в минулому Закарпатський 

інститут агропромислового виробництва УААН), що має значні напрацювання 

в напрямі виробництва високоякісних вин; селекції окремих видів рослин; 

вирощування посадкового матеріалу; вапнування; фосфорування грунту та ін.  

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 учасників аграрного ринку.  Діяльність державних органів влади 

насамперед повинна бути орієнтована на: 

- запровадження комплексного моніторингу розвитку економічної ситуації 

в регіоні з метою виявлення потенційних учасників кластера; 

- регулювання попиту та пропозиції на інвестиційні ресурси шляхом 

інформаційної підтримки потенційних інвесторів та реципієнтів інвестицій; 

- контроль за дотриманням чинного законодавства, особливо в галузі 

забезпечення якості продукції, екології, цільового та раціонального 

використання земельних ресурсів та ін. [142].   

Невід’ємною основою успішного функціонування кластерів у регіоні є 

державно-приватне партнерство, що повинно забезпечувати державну 

підтримку розвитку кластерних ініціатив на місцях шляхом створення 

платформи для діалогу різних учасників об’єднання, підвищення кваліфікації 

місцевої робочої сили через реалізацію програм додаткової освіти та 

перепідготовки кадрів, створення бренду регіону для залучення іноземних 

науковців та спеціалістів. У цьому контексті не менш важливу роль у структурі 

функціонування кластерів необхідно відвести і діяльності громадських 

організацій, функціонування яких «безпосередньо впливає на підтримку та 
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розвиток комунікаційного середовища в межах агрокластера; надання 

інформаційно-консультаційної підтримки основним учасникам кластера, а 

також моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища його 

функціонування [111, с.176].  

Важливу роль у структурі функціонування кластера слід відвести 

фінансовим установам, що здійснюватимуть підтримку діяльності кластерних 

структур та їх учасників, оскільки сьогодні більшість виробників 

сільськогосподарської продукції в регіоні не в змозі самостійно виходити на 

фінансові ринки та обмежені у доступі до кредитних ресурсів. 

Таким чином, ефективне функціонування кластерів за комплексної участі 

всіх суб’єктів аграрного ринку забезпечить створення замкнутих циклів з 

виробництва, зберігання та переробки плодово-ягідної продукції в межах 

регіону, що з часом приведе до підвищення якості виробництва та зростання 

його конкурентоспроможності як на локальних ринках, так і на регіональному 

рівні, сприятиме зростанню рівня зайнятості сільського населення та в 

подальшому дасть потужний імпульс до диверсифікації економіки регіону.  

 

Висновки до розділу 2 

Економічний аналіз та оцінка ефективності функціонування суб’єктів 

господарювання у пріоритетних сферах економіки Закарпатської області 

засвідчили наявність потужного потенціалу в регіоні щодо створення кластерів, 

зокрема у сільському, лісовому господарстві, та формування плодово-ягідного 

кластера на основі інтеграції виробництва та переробки продукції аналізованих  

видів  економічної діяльності.  

1. В аграрному секторі економіки Закарпатської області домінуючим 

суб’єктом господарювання є господарства населення (ОСГ), що виробляють 

близько 95% сільськогосподарської продукції. Зазначені господарства сьогодні 

виступають основними суб’єктами в процесі формування регіональних 

аграрних кластерів за умови їх кооперування та інтеграції. 
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2. Незважаючи на нарощування обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції, діяльність ОСГ регіону не відповідає 

сучасним вимогам функціонування аграрного ринку (низький рівень 

продуктивності праці, відсутність інноваційних підходів до виробництва 

сільськогосподарської продукції), що зумовлює необхідність їх трансформації у 

фермерські господарства сімейного типу на засадах кластеризації . 

3.  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 регіону (Рахівський, Міжгірський, Великоберезнянський, 

Перечинський, Свалявський та Воловецький); вирощування продукції 

тваринництва (великої рогатої худоби, овець) та виробництво плодово-ягідної 

продукції у передгірній зоні Закарпаття (Іршавський,Тячівський та Хустський 

райони). 

4.  Економічний аналіз функціонування лісового господарства в 

Закарпатській області засвідчив, що сьогодні основним суб'єктом в аналізованій 

сфері виступають підприємства державної форми власності, що зумовлює 

розвиток кластерної форми організації виробництва шляхом залучення 

підприємницького сектору та домогосподарств, з метою підвищення 

ефективності функціонування лісового господарства та суміжних з ним сфер 

промислового виробництва. 

5.  Перспективними сферами кластеризації в лісовому господарстві 

Закарпатської області є переробка деревини, виробництво альтернативних видів 

палива, дерев’яне будинкобудування, заготівля продукції побічного 

лісокористування. 

6.  Потенційним кластером у Закарпатській області, що об’єднуватиме 

потенціал всіх трьох її природно-економічних зон, може виступити агро-

промисловий кластер з виробництва та переробки плодово-ягідної продукції та 
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продукції побічного лісокористування, що завдяки ефекту синергії забезпечить 

максимальне використання ресурсів аграрного сектору економіки регіону та 

лісового господарства на основі  їх інтеграції . 

7.  Основними учасниками плодово-ягідного кластера в регіоні повинні 

виступити переробні підприємства харчової промисловості, що становлять ядро 

кластера; господарства населення та домогосподарства як основні 

постачальники сировини; підприємницький сектор, що відповідає за ефективне 

функціонування інфраструктури кластера; науково-дослідні організації – 

розробники інноваційних підходів щодо виробництва продукції; фінансові 

установи; громадські організації та органи державної влади. Їх взаємодія в 

межах створюваного кластера 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. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

3.1. Вдосконалення міжгосподарської кооперації і агропромислової 

інтеграції у формуванні кластерів 

Важлива роль у вирішенні проблем регіонального соціально- економічного 

розвитку та реалізації стратегічних пріоритетів належить міжгосподарській 

кооперації і агропромисловій інтеграції та спеціалізації, які є базовою основою 

для кластеризації сільськогосподарського виробництва. Ґрунтовні дослідження 

розвитку теорії і практики кооперації здійснені видатним українським 

дослідником світового значення М. І. Туган-Барановським [147, с. 700]. Він 

першим сформулював основний закон інвестиційної теорії циклів, 

стверджуючи, що саме збільшення інвестицій у галузях, що виготовляють 

засоби виробництва (за кейнсіанською термінологією – «капітальні блага») 

породжує мультиплікаційний процес всіх елементів економічної активності 

[148, с. 334]. 

У сільськогосподарському виробництві функціонують прості та складні 

форми кооперації. До простих належить діяльність спеціалізованих 

господарств, у яких зосереджені окремі технологічні стадії виробництва певних 

видів сільськогосподарської продукції і які встановлюють через виробничу 

потребу постійні зв’язки з іншими господарствами. Складними формами 

кооперації є міжгосподарські об’єднання, підприємства й організації [149,  

с. 228]: аграрно-промислові підприємства, виробничі об’єднання в сільському 

господарстві, виробничі аграрно-промислові об’єднання, науково-виробничі 

об’єднання та ін. 

Сільськогосподарська кооперація - це вид підприємницької діяльності, що 

базується [150, с. 77, 79]: по-перше, на об’єднанні (фізичних, розумових і 

матеріальних) ресурсів  для досягнення спільної мети, по-друге, основні базові 

господарства, які стають об’єктами сільськогосподарської кооперації, - 

первинні селянські кооперативи, спілки пайовиків, селянські спілки, агрофірми, 

агроторговельні підприємства, акціонерні підприємства, колективні й державні 
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господарства та ін., по-третє, вони можуть об’єднуватися на основі 

горизонтальних і вертикальних зв’язків у спеціалізовані кооперативні 

об’єднання другого (районного), третього (обласного), четвертого 

(регіонального) та п’ятого (національного) рівнів. Створення такої системи 

кооперативних об’єднань підприємств агропромислового виробництва дасть 

змогу перейти від централізованого до демократичного управління на 

принципах самоуправління, використання економічних методів 

господарювання, підпорядкування вимогам ринкової економіки. 

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» (1997 р.) визначає 

правові, організаційні, економічні та соціальні умови діяльності кооперативних 

формувань та їх об’єднань у сільському господарстві. Зокрема, у цьому Законі 

дається тлумачення таких понять як «агропромислова інтеграція», 

«горизонтальна інтеграція», «вертикальна інтеграція» та ін. [151,  

с. 23-24]: 

- агропромислова інтеграція – це процес зближення і об’єднання галузей 

сільського господарства та промисловості з метою виробництва, переробки і 

реалізації продукції. Агропромислова інтеграція, по-перше, обумовлює 

посилення виробничо-економічних зв’язків і органічне поєднання сільського 

господарства і галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо, які 

обслуговують сільське господарство, постачають ресурси і доводять його 

продукцію до споживача; по-друге, вона є специфічною формою територіально-

виробничого міжгалузевого комбінування, поєднання підприємств різних 

галузей з відокремленими технологічними процесами, але пов’язаних 

технологічно, організаційно й економічно на основі оптимальної концентрації 

виробництва для створення кінцевої продукції. 

- агропромислова інтеграція – це вищий синтез сільського господарства і 

промисловості. Результат розвитку агропромислової інтеграції – формування 

агропромислового виробництва (АПВ). У цьому ж Законі у складі 

агропромислової інтеграції виокремлено: 
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-  горизонтальну інтеграцію - об’єднання споріднених підприємств однієї 

галузі або виду діяльності; 

- вертикальну інтеграцію, яка означає міжгалузеві кооперування 

підприємств і виробництв різних галузей народного господарства, технологічно 

й організаційно взаємопов’язаних між собою. Вона забезпечує єдність і 

безперервність виробничого й технологічного процесів, тобто оптимальне 

проходження товарної маси від виробництва сировини до випуску і доставки 

споживачеві готової продукції, а також зниження витрат, підвищення 

ефективності виробництва та якості продукції. Основними організаційно-

господарськими формами повної вертикальної інтеграції, в яких відбувається 

технологічне, економічне й організаційне злиття промисловості й сільського 

господарства, є агропромислові підприємства, об’єднання, комбінати, 

агрофірми, агроторговельні підприємства та ін.   

Кластери є вищою формою виробничих формувань, які базуються на 

добровільному об’єднанні підприємств на основі договору або статуту для 

досягнення кращих показників 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. Законодавство України 

визначає такі основні форми (типи) виробничих об’єднань [152, с. 198]: 

асоціації – договірні об’єднання, створені для координування господарської 

діяльності, що не мають повноважень втручатися у внутрігосподарську 

діяльність учасників; корпорації – договірні об’єднання з передачею окремих 

повноважень управління від підприємств до виробничих об’єднань; 

консорціуми – тимчасові статутні об’єднання підприємств і банківських 

структур; концерни – статутні об’єднання підприємств на основі повної 

фінансової залежності від одного з них або від групи підприємств. Актуальним 

залишається положення відомого американського економіста Й. Шумпетера 

про те, що при аналізі найважливіших досягнень та перспектив розвитку у 

сфері виробництва з’ясовується, що всі дороги ведуть до дверей крупних 
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корпорацій, а не дрібних фірм. У цьому контексті кластери на сучасному етапі 

визначають «обличчя» економічно розвинутих країн у системі 

світогосподарських координат. 

Спеціалізація і кооперування виробництва є формами прояву поділу праці 

та виробництва. Поділ виробництва, як і поділ праці, є:  а) спеціалізованим, 

коли підприємство виробляє лише один або кілька однорідних видів продукту; 

б) неспеціалізованим, коли підприємство виробляє всі необхідні йому продукти 

(характерні для натуральної форми господарювання). Спеціалізований поділ 

виробництва увійшов в економічну літературу як спеціалізація виробництва.  

Водночас виділяється також поняття «територіальний поділ праці» (ТПП), 

тобто процес виробничої спеціалізації території, зумовлений посиленням 

міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та 

послугами. Відмітимо, що в основі територіального поділу праці лежать 

природні умови й ресурси, різноманітність територій, а також відмінності між 

народами, що там мешкають, та історично сформованими навичками праці.  

 Багатогранністю поділу виробництва та праці характеризується економіка 

Закарпаття як щодо природних умов і ресурсів, різноманітності територій, так і 

щодо інших факторів, які проявляються в наступному [115, с. 19-20]:  

- у регіоні протікає близько 9,5 тис. потоків і річок, в основному гірських;  

- майже 80% території області займають гори, серед яких найвища точка 

України – гора Говерла (2061 м);    

- найбільше багатство регіону – ліси, які вкривають більше половини 

території області. Породний склад лісів представлений буком, ялиною, 

ялицею, дубом, явором, ясеном. Щорічна заготівля деревини становить 

понад 1 млн. м
3
; 

- мінерально-сировинна база області налічує понад 220 родовищ більш як 

30-ти видів корисних копалин, серед яких кам’яна сіль, каолін, мармур, 

поліметали, алуніти, перліти, цеоліти, ліпарити, барити; 

- вагому частку в економіці регіону займають такі види господарської 

діяльності, як заготівля та переробка деревини, харчова та легка 
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промисловість, машинобудування, санаторно-курортне обслуговування і 

туризм, сільськогосподарське виробництво; 

- область має умови для розвитку енергозабезпечення за рахунок 

гідроенергетичного потенціалу річок, а також альтернативних джерел: 

експлуатуються Руськокомарівське Ужгородського району та газові 

родовища у Тячівському районі. Відмітимо, що гідроенергетика – це 

стратегічно важлива й економічно доцільна галузь для реалізації 

регіональної політики енергоефективності Закарпаття як з огляду 

унікальності гідроресурсного потенціалу області, так із огляду ступеня 

готовності його освоєння (гідрологічного вивчення, наявності проектної 

документації і вітчизняного устаткування для ГЕС різної потужності). 

Окрім цього, освоєння гідроресурсного потенціалу передбачає 

вирішення дуже важливих проблем: протипаводкового захисту та 

комплексного використання водних ресурсів для рекреації, розвитку 

рибного господарства, водозабезпечення населених пунктів та 

виробничих потреб промисловості й аграрного сектора, приведення до 

природоохоронних вимог господарської діяльності у басейнах річок. 

Перспективною є установка малих та мікро- ГЕС на таких ріках: Біла 

Тиса, Боржава, Латориця, Люта, Мокрянка, Ріка, Теребля, Тересва, Уж, 

Чорна Тиса та їх потічках. Отже, є всі передумови для створення 

локальних гідроенергетичних кластерів у Закарпатській області;  

- чисельність наявного населення області на 1 січня 2015 р. становила 

1259,6 тис. осіб ( 2,8% населення України); 

-  за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. в області 

проживали громадяни близько 100 національностей, у т. ч. 80,5% 

українців, 12,1% - угорців, 2,6% - румун, 2,5% - росіян.  

В умовах Закарпаття проблемним є питання багаторічних насаджень (сади, 

виноградники, питомники). Ця специфічна галузь, як жодна інша в 

сільськогосподарському виробництві, вимагає клопіткої багаторічної роботи, 

спрямованої на перспективу, формування сортової політики тощо. Зокрема, для 
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отримання плодів зерняткових від закладки до плодоношення потрібно 6-8 

років, а разом з вирощенням посадкового матеріалу – 10 років, винограду 4-5 

років. При командно-адміністративній системі в радгоспах-заводах системи 

«Закарпатсадовинпром» було здійснено [153, с. 212]:  

 будівництво підземних сховищ з оптимальними умовами для багаторічної 

витримки виноматеріалів загальною потужністю 800 тисяч декалітрів; 

  закладення на багаторічну витримку виноматеріалів власного 

виробництва та підприємств Одеської і Миколаївської областей, які 

купували за рахунок спеціально виділених капіталовкладень; 

 починаючи з 1996 року, у зв’язку із скороченням виробництва вина, 

зменшенням обсягів виробництва власних марочних виноматеріалів та 

через псування порожньої дерев’яної тари, на початок 1997 р. придатної 

для заливу виноматеріалами бутової тари залишилось на 500 тисяч дал.; 

 станом на 01.01.1997 р. на витримці знаходилось 160 тис. декалітрів 

виноматеріалів. У сезон переробки винограду було вироблено власних 

виноматеріалів для подальшої витримки 5,9 тис. дал. При подальшій 

відсутності виноматеріалів зберегти залишки цінної бутової тари 

неможливо; 

 «Закарпатсадовинпром» розробив програму розвитку сировинної бази для 

промисловості до 2005 р. з метою розширення площ молодих 

виноградників, збереження бочкотари у винних сховищах і недопущення 

падіння виробництва коньяків господарствами управління за умови 

безпроцентного кредитування для закупки, закладки та витримки 300 

тис. дал. виноматеріалів та 500 тис. дал. коньячних виноматеріалів.             

У попередні роки, як уже відмічалося, підприємства корпорації 

«Закарпатсадовинпром» значну частину виноматеріалів отримували на 

пільгових умовах з інших областей України, однак ці надходження в 

подальшому припинилися через відсутність коштів, що призвело до зменшення 

обсягів виробництва винограду. На думку фахівців, для того, щоб збільшити 

обсяги виробництва виноградних вин і коньяків, необхідно [154, с. 61]: 
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 інвестувати закладення виноградників, особливо цінних європейських 

сортів, бо якщо терміново цього не зробити, то через кілька років область 

може втратити традиції класичного виноробства;  

 в бюджеті кошти для закладення виноградників обмежені, тому доцільно, 

як це робиться в інших виноградних областях, акумулювати 8-10% 

коштів від реалізації плодово-виноградних вин, міцних напоїв з плодів та 

консервної продукції. Є сенс, щоб і частину акцизного збору також 

направити на розвиток багаторічних насаджень; 

 доцільно розробити багаторічний прогноз щодо нарощування в області 

виробництва плодово-ягідної і виноградної сировини для переробних 

галузей, а також розширити асортимент овочевих культур, надаючи при 

цьому як суспільному сектору, так і фермерським господарствам та 

іншим виробникам адресний пільговий кредит через підприємства, які 

будуть переробляти цю сировину і виробляти готову продукцію 

харчування (на основі договору – контракту). 

Слід враховувати рельєфні і кліматичні умови області, а також, те, що 

більшість плодово-ягідних насаджень знаходиться на схилах, де вирощується 

екологічно чиста продукція. Із загальної кількості валового збору 85-90 % 

плодів і ягід через природні фактори є нестандартними, будучи основною 

сировиною для переробної промисловості. З відомих причин консервна 

продукція (соки, компоти, джеми, варення, конфітюри, повидла, фруктові 

пюре) з цієї сировини ще у другій половині 90-х років не мала ринків збуту, 

здебільшого була нерентабельна, і окремі харчові підприємства призупинили її 

виробництво. У зв’язку з цим в області виникла складна ситуація з реалізацією 

нестандартної продукції садів, особливо населенням. Водночас корпорація 

«Закарпатсадовинпром» - єдина в регіоні структурна одиниця, яка має 

матеріально-технічну і технологічну можливість забезпечити заготівлю і 

переробку нестандартної плодово-ягідної сировини.         

Проведені дослідження щодо площ плодово-ягідних і виноградних 

насаджень та виробництва плодів, ягід і винограду у Закарпатській області по 
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всіх категоріях господарств у 1990 та 2010-2014 рр. засвідчують, що ситуація в 

корпорації «Закарпатсадовинпром» залишалася напруженою, оскільки загальна 

площа зазначених насаджень у регіоні, як уже відмічалося, за роки 

незалежності України значно скоротилася.  

У нарощуванні площ плодово-ягідних і виноградних насаджень важливу 

роль відіграє прогнозування. Зазвичай у суспільних науках бувають 

короткострокові прогнозування на 1-2 р., середньострокові – на 5-10 р., 

довгострокові – на 15-20 р., наддовгострокові – на 50-100 р. При цьому 

виділяють 3 класи методів, на підставі яких здійснюється прогнозування: 

екстраполяція, моделювання, опитування експертів.   

У теоретичному аспекті прогноз (гр. prognosis – просування, передбачення – 

науково обґрунтована гіпотеза про ймовірний стан економічної системи та 

відповідних показників, що характеризують цей стан ( у т. ч. продуктивних сил, 

техніко-економічних відносин, організаційно-економічних відносин, 

економічної власності та господарського механізму). Розробка і складання 

прогнозу – прогнозування [155, с. 91]. Виділяється також поняття «бюджетне 

прогнозування», тобто науково обґрунтовані пропозиції щодо тенденцій і 

напрямів розвитку бюджету (державних доходів і видатків) на близьку й 

віддалену перспективу, альтернативних шляхів і термінів досягнення 

пріоритетних цілей. Бюджетне прогнозування органічно пов’язане з 

тенденціями та потребами економіки (близькими і віддаленими), економічною 

політикою держави; ґрунтується на економічних прогнозах науково-технічного 

прогресу і сприяє реалізації національних пріоритетів, поставлених урядом 

цілей. Бюджетне прогнозування здійснюється в розвинутих країнах світу вже 

майже чотири десятиліття і має, зокрема у США, назву «Планування-

прогнозування-бюджетування». Його мета – посилення контролю за 

витрачанням коштів держбюджету, з одного боку, і скорочення або скасування 

витрат, які не узгоджуються з вимогами соціально-економічного прогресу, - з 

іншого [156, с. 91-92]. 
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Автором дисертаційної роботи проаналізовано виконання рекомендацій 

регіональної науково-практичної конференції «Сучасний стан, напрями 

відновлення та перспективи розвитку харчової і переробної промисловості» від 

7 липня 1998 р., яка відбулася в м. Ужгород. Актуальною, як ми вважаємо, є 

задекларована теза, що внаслідок тактичних прорахунків, обумовлених 

відсутністю досвіду роботи в ринкових умовах, зниженням якості продукції, 

втратою ринків збуту, поступовим розривом існуючої інтеграції з 

сільськогосподарським виробником, необдуманою, а деколи економічно 

шкідливою приватизацією, майже в усіх підгалузях, крім виробництва 

безалкогольних напоїв, відбувся значний спад виробництва порівняно з 1990 р. 

У матеріалах названої конференції також наголошувалось, що управлінню 

сільського господарства і продовольства, управлінню економіки, управлінню 

переробної харчової промисловості, районним держадміністраціям разом з 

плодоовочевими підприємствами через залучення інвесторів, пільгових 

кредитів, державної підтримки необхідно вирішити питання про технічне 

переобладнання, заміну морально та фізично зношеного обладнання, 

впровадження сучасної технології по виробництву конкурентоспроможної 

продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках. У рекомендаціях цієї конференції 

також запропоновано управлінням переробної та харчової промисловості, 

сільського господарства та продовольства, райдержадміністраціям, 

підприємствам м'ясо-молочної, виноробної, горілчаної, плодоовочевої, 

масложирової, тютюнової та інших галузей, організувати підготовку та подання 

бізнес-планів, інноваційних заявок, інвестиційних проектів для участі в 

конкурсі на отримання кредитів Держіннофонду України під гарантії уряду 

України з товарних кредитних ліній, що відкриті в Україні [157, с. 302-303]. 

Однак більшість пропонованих рекомендацій не було реалізовано, особливо 

щодо нарощування площ плодово-ягідних та виноградних насаджень, а 

відповідно і обсягів виробництва харчової продукції. 

У Концепції сталого розвитку Закарпаття відмічається, що головними 

сільськогосподарськими продуктами у рослинництві є картопля, овочі, фрукти, 
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ягоди, виноград, зернові (озима пшениця, кукурудза). Регіон є самодостатнім у 

виробництві фруктів, овочів, ягід та картоплі. Однак область через природно-

кліматичні умови не може забезпечувати себе продовольчим зерном, оскільки 

можливі обсягі його вирощування - 60-70 тис. т у рік. Водночас Закарпаття є 

одним із регіонів, що володіє унікальними умовами для розвитку садівництва 

та виноградарства, можливостями виробництва високоякісної продукції 

виноробства. Вина «Троянда Закарпаття», «Променисте», «Середнянське», 

«Нектар» типу Токайського, «Алікант Буше», «Рубін Закарпаття», «Каберне 

Совіньон» та вина типу мадери увійшли в каталог кращих вин держави, 

неодноразово отримували золоті медалі на міжнародних виставках – ярмарках. 

Відмітимо, що важливою частиною агропромислового комплексу області є 

харчова промисловість, яка охоплює близько 400 підприємств. Пріоритетними 

видами діяльності в галузі є виноробство, виробництво безалкогольних напоїв 

та розлив мінеральної води, хлібопекарна та консервна промисловість. Серед 

галузей тваринництва - молочне та м’ясне скотарство, свинарство, вівчарство, 

птахівництво та бджільництво. 

Усне опитування провідних спеціалістів корпорації «Закарпатсадовинпром» 

засвідчує, що вони добре орієнтуються в питаннях можливості створення 

виноградного кластера, співпрацюють із фермерськими господарствами 

низинної природно-економічної зони, які спеціалізуються на вирощуванні 

виноградної продукції. Водночас фахівці цієї корпорації незадоволені 

недостатньо обґрунтованою приватизацією земель сільськогосподарського 

призначення в радгосп-заводах, які раніше були їм підпорядковані. Сьогодні 

керівництвом корпорації «Закарпатсадовинпром» модернізується виробництво 

на Іршавському та Середнянському (Ужгородський район) винзаводах. Такі 

заходи на цих підприємствах реалізуються за рахунок доходів Ужгородського 

коньячного заводу, однак виноградної сировини для його потреб недостатньо, а 

тому корпорація задовольняє свої потреби у виноматеріалах за рахунок 

завезення їх з Одеської області та імпорту з Франції для подальшої переробки.  
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Закарпаття - одна з найбільших цеолітових провінцій світу. Запаси 

Сокирницького родовища (Хустський район) становлять 125,1 млн. т. 

Ефективне їх використання можливе в сільському господарстві, хімічній 

промисловості, в галузі охорони навколишнього середовища. Розв’язання 

проблеми енергозабезпечення регіону у перспективі може вирішуватись за 

рахунок гідроенергетичного потенціалу річок області, який становить четверту 

частину його в Україні. Регіон має і високий природно-рекреаційний і 

курортний потенціали. Тут зосереджено 5,2% об’ємного і 5,1% вартісного 

потенціалу природно-рекреаційних ресурсів України. Основними 

рекреаційними ресурсами області є мінеральні й термальні води. Виявлено і 

досліджено понад 360 різних за хімічним складом і лікувальними 

властивостями джерел мінеральних вод загальним дебітом близько 10 тис. м
3
 на 

добу, які не поступаються за якісними показниками відомим водам Кавказу, 

Чехії, Польщі, Франції. Внаслідок значних запасів поверхневих вод 

водозабезпеченість області у 6,5 раза перевищує середній показник по Україні. 

З огляду на викладене вище, політика сталого розвитку Закарпатської 

області базується на врахуванні комплексу об’єктивних і суб’єктивних факторів 

сприятливого та лімітуючого характерів. До числа перших слід віднести [158, с. 

11-12;159]: 

 географічний – займаючи вигідне географічне положення, область, по 

суті, є воротами України в Європу, що створює їй певні переваги для 

прискореної інтеграції в європейські структури, сформовані кластери 

можуть стати складовими транскордонних кластерних мереж у кожному 

з транскордонних регіонів, що функціонуватимуть між Україною та ЄС, 

оскільки територія Закарпаття входить до складу відразу чотирьох 

транскордонних регіонів - Словаччини, Угорщини, Румунії та  

Польщі;  

 історичний – етнографічна своєрідність краю, де ще збереглась досить 

висока культура господарювання, традиції і навики місцевого населення, 
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що в поєднанні з близькістю Європи створює передумови для швидкої 

адаптації населення до ринкових умов господарювання; 

 економічний – позитивні структурні зрушення, досягнуті в останні роки, 

служать вагомою передумовою для поступового економічного зростання; 

 транспортний – розвинута мережа автомобільних та залізничних доріг з 

урахуванням зручного географічного положення може принести реальну 

вигоду області; 

 природний – наявність унікальних природних ресурсів, у першу чергу 

мінеральних вод, ландшафтно-кліматичних зон, лісів, значних запасів 

підземних і поверхневих вод, корисних копалин індустріального 

значення; 

 рекреаційний – область володіє потужним природним потенціалом для 

санаторно-курортного лікування та оздоровлення людей, що завдяки 

економічній віддачі може перетворити рекреаційну сферу на одну з 

провідних галузей господарства; 

 екологічний – порівняно низький рівень антропогенного забруднення 

довкілля та виняткова екологічна роль Карпат на континенті сприяють 

позитивному іміджу області на міжнародній арені.       

При  існуванні вище зазначених переваг необхідно враховувати реальні 

фактори лімітуючого характеру, які суттєво впливають на соціально-економічні 

й екологічні процеси в перспективі. Серед них: відсутність необхідної бази 

врегулювання взаємовідносин між центром і регіонами; гострий дефіцит 

сільськогосподарських угідь; праценадлишковість області; високий ризик 

виникнення небезпечних природних стихійних явищ, що становить велику 

загрозу життєдіяльності населення; складні умови проживання і господарської 

діяльності людей в гірській місцевості; велика залежність області від імпорту 

енергоносіїв; недостатність внутрішніх джерел нагромадження.           

Стратегічна мета сталого розвитку Закарпаття полягає у запровадженні на 

основі сприятливого інвестиційного клімату високоефективної соціально 

орієнтованої економічної системи ринкового типу, яка забезпечить мотивацію 
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до активної діяльності як основного засобу зростання добробуту населення і 

створить умови для збереження якості навколишнього середовища, 

раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та інтеграції у 

світове економічне співтовариство [158, с. 14]. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання [158,  

с. 14-15]: 

 здійснити нагромадження національного багатства області шляхом 

ефективного використання природно-ресурсного та науково-технічного 

потенціалу і тісного співробітництва. У такий спосіб буде створено 

передумови для формування плодово-ягідного і виноградного, 

біомолочного та м’ясного кластерів, а також лісового кластера; 

 досягти стійкого розвитку ВДВ на базі фінансової стабільності, 

ефективного використання існуючого виробничого потенціалу та його 

модернізації, адаптації підприємств до ринкових умов і послідовного 

нарощування інвестиційних ресурсів, підвищення ефективності їх 

використання; 

 розширити розвиток регіональної сировинної бази для видобувної і 

переробної промисловості; 

 створити єдину регіональну систему зовнішньоекономічної діяльності, 

розширити виробничі, торгові і науково-технічні зв’язки з іноземними 

партнерами, збільшити експорт продукції, робіт і послуг;  

 розвивати спеціальні (вільні) економічні зони з визначенням територій 

для розміщення, облаштування державних кордонів і налагодження на 

новій основі системи зв’язків між прикордонними регіонами; 

 розвивати мережу виробничої і соціальної інфраструктури, насамперед у 

гірських населених пунктах. 

Концепцією сталого розвитку Закарпаття намічено етапи піднесення 

аграрної сфери, серед яких [158, с. 20-21]:  

 перший (2002-2003 рр.) – створення надійних передумов для 

призупинення соціально-економічного занепаду сільського господарства, 
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подолання в сільському господарстві та переробних галузях негативних 

процесів і явищ, їх соціальних і економічних наслідків; 

 другий (2004-2009 рр.) – виведення в стислі терміни аграрного сектору 

економіки на рівень початку 90-х років; 

 третій (2010 р.) – виведення сільського господарства на рівень найбільш 

розвинутих країн світу. 

Проведені дослідження засвідчують, що аграрна частина Концепції сталого 

розвитку Закарпаття у вищезазначені етапи не була виконана, передусім щодо 

нарощування площ та обсягів виробництва плодів, ягід і винограду, з 

перспективою створення кластерів у цих галузях. На нашу думку, дискусійним 

є питання щодо виведення сільського господарства Закарпатської області на 

рівень найбільш розвинутих країн світу, оскільки земельні угіддя для 

вирощування зернових у регіоні обмежені, в той час стосовно плодово-ягідних і 

виноградних насаджень є всі можливості вийти на рівень 1990 р., навіть за 

рахунок деякого зменшення посівних площ зернових. Прогнозування щодо 

нарощування площ та обсягів виробництва плодово-ягідної і виноградної 

продукції з метою їх кластеризації відображає табл. 3.1. 

З наведеної таблиці видно, що, по-перше, за роки незалежності України 

(1991-2014 рр.) площа плодово-ягідних насаджень у Закарпатській області 

зменшилась у 2,5 раза,  або на 20 тис. га, а виноградних у 1,8, або на 3,4 тис. га. 

По-друге, за рахунок інтенсифікації виробництва плодово-ягідної та 

виноградної продукції середньорічна урожайність цих насаджень у 

плодоносному віці за аналізований період збільшилась відповідно в 1,7 та 1,2 

раза. 

По-третє, на короткостроковий період (2015-2016 рр.) передбачено 

здійснити закладку питомників плодово-ягідних і виноградних насаджень з 

метою збільшення їх загальної площі, в тому числі в плодоносному віці, в 

середньому за кожний рік середньострокового і довгострокового періодів 

відповідно на 1,35 та 0,2 тис. га площ аналізованих видів насаджень. По-

четверте, за рахунок зростання урожайності як плодово-ягідних, так і 
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виноградних насаджень валовий збір у перспективі буде перевершено щодо 

загальної площі таких насаджень порівняно з 1990 р. та значно збільшиться їх 

валовий збір, що дасть можливість довести споживання населенням у свіжому 

виді аналізованих видів продукції до науково обґрунтованих норм, а також 

збільшити їх переробку на підприємствах переробної промисловості [160, c.59]. 

Таблиця 3.1 

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 

середньорічний 

показник за 

2010-2014 

коротко-

строковий 

(2015-2016) 

середньо-

строковий 

(2017-2021) 

довго-

строковий 

(2022- 

2031) 

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 

*Авторська розробка.  

Аналогічні заходи щодо формування кластерів доцільно здійснити у галузях 

тваринництва з метою нарощування виробництва екологічно чистої 

тваринницької продукції, передусім біомолока та м’яса, у зв’язку з чим 

необхідно довести поголів’я великої рогатої худоби, зокрема корів, а також 

овець, до рівня 1990 р.        
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3.2. Перспективні форми кластеризації у лісопромисловому виробництві 

Традиційно під лісовим кластером розуміють лісопромислове виробництво 

регіону, що об’єднує виробників і споживачів готової продукції лісівництва – 

деревини, яка є продукцією фотосинтезу і вирощується в складі лісових 

екосистем на землях лісогосподарського призначення. Вилучення деревини 

здійснюється не тільки для виробництва лісових матеріалів певного 

спрямування, а і для охорони та збереження корінних лісових екосистем у 

динамічно збалансованому екологічному стані. Деревина у стані росту в 

процесі проведення рубок головного користування і рубок формування і 

оздоровлення ландшафту є товаром лісового господарства, а для суб’єктів 

лісопромислового виробництва –  сировиною для виробництва лісових 

матеріалів. При цьому плата за деревину в стані росту формує валові доходи 

лісового господарства (лісгоспу), а затрати лісозаготівельників на виробництво 

лісових матеріалів є складовою частиною їхніх загальновиробничих витрат 

[161, с. 138].  

З. Варналій  відмічає, що територіальна прив’язка кластера аж ніяк не 

означає замикання галузі на тій території, у межах якої розміщуються 

кластероутворюючі підприємства. Кластеризація мобілізує національні ресурси 

для підвищення конкурентоспроможності національних галузей у 

міжнародному масштабі [43, с. 585]. Такі теоретико-методичні положення 

особливо актуальні для формування регіонального лісового кластера та 

перспективи його розвитку. 

Регіональне природокористування та охорона природи забезпечуються 

системою природоохоронних заходів, головні з яких – комплексне 

використання природних ресурсів, впровадження прогресивної та 

маловідходної технології, боротьба з лісовими та сільськогосподарськими 

шкідниками, створення захисних лісонасаджень, проведення 

лісомеліоративних, ґрунтозахисних та інших заходів. Відмітимо, що вплив 

деревостанів регіону як водоохоронно-захисного та кліматорегулювального 

фактора поширюється на значні відстані і відчутний навіть у степових районах 
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України. Тому для збільшення лісосировинних ресурсів необхідно [161, с. 138-

139]: 

- підвищувати продуктивність лісів і поліпшувати їх якість методом 

інтенсифікації лісогосподарського виробництва при дотриманні 

оптимальних обсягів лісокористування, оскільки без підвищення 

продуктивності лісів і лісистості території до науково обґрунтованих 

норм неможливе збільшення лісосировинного потенціалу; 

- здійснювати реконструкцію малоцінних грабняків, березняків та 

осичняків, застосування добрив та проведення лісової меліорації; 

- без реконструкції насаджень, що не відповідають ґрунтово-кліматичним 

умовам місцезростання, неможливе збільшення лісосировинних ресурсів. 

Слід реконструювати лісові насадження, а також деревостани з повнотою 

0,3-0,4, яких на території України близько 150 тис. га. Значні площі, як 

засвідчують авторські дослідження, таких деревостанів зосереджено в 

ГДСЛАП «Закарпатагроліс», де повнота деревостанів становить 0,3-0,4. 

Реконструкцію хвойних монокультур доцільно проводити у насадженнях 

віком до 20 років. За рахунок цього можна збільшити лісосировинні 

деревні ресурси майже на 10%, а також обсяг лісокористування. 

Водночас, як відмічають дослідники проблем сталого розвитку Карпат  

Т. Криницький, В. Парпан, Д. Сухарюк, В. Кічура та ін., які взяли безпосередню 

участь у розробленні та реалізації Швейцарсько-українського проекту розвитку 

лісового господарства Закарпаття, необхідно дотримуватися таких принципів 

наближеного до природи лісівництва [162, с. 9]: 

- поступовість та планомірність практичних дій; 

- відсутність пов’язаних з ризиком антропогенних втручань та різких змін 

стану лісової екосистеми; 

- обов’язковість ґрунтовного вивчення й аналізу реального стану лісового 

масиву перед його переформуванням; 

- індивідуальний підхід до подальшого росту окремих дерев чи біогруп; 
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- попереднє встановлення критеріїв оптимізації конкретних типів 

деревостанів; 

- намічення заходів зі збереження цінних дерев, що відокремлено 

впливатимуть на хід модельованих процесів переформування 

деревостану; 

- врахування економічних аспектів проведення робіт; 

- використання сучасної лісозаготівельної техніки; 

- відповідно навчений управлінський і робочий персонал.   

 При веденні лісового господарства необхідним є здійснення таких 

природоохоронних заходів [163; 164; 165; 166; 167; 168]:  

- лісовідновлення з урахуванням типів лісорослинних умов і типів лісу на 

базі раціонального поєднання природного і штучного відновлення; 

- максимальна орієнтація на відтворення на більшості площ корінних за 

складом, високопродуктивних біологічно стійких з високими захисними і 

рекреаційними властивостями деревостанів; 

- здійснення поетапного багатоступеневого поступового переходу від 

вирощування одновікових однопородних деревостанів для формування 

різновікових мішаних деревостанів за типами лісу; 

- запровадження поступового і планомірного переходу від переважно 

суцільно-лісосічних способів рубок до раціонального поєднання 

вибіркових і поступових способів рубок з формуванням складної 

різновікової структури насаджень і переходом у майбутньому переважно 

на вибіркову систему ведення лісового господарства; 

- облаштування оптимальної мережі лісових автомобільних доріг, за 

відсутності якої запровадження принципів наближеного до природи 

лісівництва є проблематичним; 

- запровадження природозберігаючих технологій лісокористування і 

систем машин, зменшення обсягів наземного первинного 

транспортування деревини і розширене застосування систем канатного 

транспортування. 
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Зазначені вище принципи і заходи наближеного до природи лісівництва в 

Українських Карпатах найреальніше реалізувати в умовах кластеризації на базі 

державних лісогосподарських і лісомисливських підприємств, у тому числі 

колишніх держспецлісгоспів системи «Закарпатагроліс», які нещодавно 

передані у підпорядкування Закарпатського обласного управління лісового 

господарства. Водночас таке лісівництво вимагає використання відповідно 

невиснажливого способу рубок, а саме [162, с. 38-41]: 

- групово-вибіркові рубки проводити переважно у мішаних насадженнях з 

наявністю куртинного підросту. Дерева слід вирубати навколо вікон з 

підросту за чотири-шість прийомів протягом одного-двох класів віку, 

переважно в зимовий період. За перший прийом закладати 2-3 заруби 

діаметром «вікон» 20-30 м залежно від висоти деревостану, вирубуючи 

15-20% запасу. Через 5-6 років площу «вікон» розширити рівномірно по 

периферії, або тільки з окремих сторін для створення сприятливих умов 

росту молодняка. Наступними прийомами «вікна» розширити. Повного 

вирубування материнського деревостану не проводити; 

- добровільно-вибіркові рубки проводити переважно в різновікових 

насадженнях. Кількість прийомів і строк заміни материнського 

насадження новим поколінням лісу не обмежується. Рубки проводити 

через 10-15 років залежно від загального стану насаджень і ходу 

відновлення. За один прийом вирубувати не більше 20% загального 

запасу деревостану. Допускається залишення окремих фаутних і 

перестиглих дерев для підтримання природного стану біотопів; 

- рубки переформування проводити у деревостанах, які втрачають 

біологічну стійкість, незадовільні за складом і структурою. Дерева 

вирубати навколо вікон з підросту за чотири-шість прийомів протягом 

двох-чотирьох класів віку, переважно в зимовий період. За перший 

прийом закладати 3-4 заруби діаметром «вікон» 20-30 м, вирубаючи 15-

20% запасу; 
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- в експлуатаційних чистих смерекових лісах можна проводити вузько-

лісосічні рубки, але з їх адаптацією до принципів наближеного до 

природи лісівництва. Оборот рубки потрібно робити тривалішим у часі, 

рівним, як мінімум, віку стиглості. Вирубування деревини проводять 

вузькими смугами з періодом повторюваності приблизно за 20 років за 

чотири прийоми. 

Водночас авторське опитування окремих учасників швейцарсько-

українського проекту FORZA виявило, що, до прикладу, недотримання  

принципів наближеного до природи лісівництва при проведенні 

вузьколісосічних рубок у Західній Словаччині призвело до масштабних 

вітровалів та буреломів у гірській частині республіки.   

Уніфікація методів лісового господарства обумовила виникнення в 

Українських Карпатах досить складних проблем: зниження запасів 

перестигаючих і стиглих деревостанів, наявність значних площ похідних 

ялинників та бучняків, занепад мережі лісових доріг та іншої інфраструктури і 

т. п. Зокрема, В. Парпан і Ю. Шпарик стверджують, що опрацьовані 

Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва імені  

П. С. Пастернака рекомендації з ведення лісового господарства в гірських лісах 

впроваджувалися в практику, на жаль, не повною мірою через нестабільну 

економічну ситуацію в країні і недосконалість законодавства. На думку 

цитованих дослідників, поштовхом для запровадження нових 

природоохоронних методів гірського лісівництва стало прийняття в 2004 р. 

Карпатської конвенції.  

Основні здобутки гірського лісівництва сьогодення – це прийняття низки 

урядових документів, які є складниками лісової політики у виконанні 

Карпатської конвенції, серед них [169, с. 65-66]: 

 Державна програма «Ліси України на 2002-2015 рр.» (затверджена 

постановою КМУ від 29.04.2002 р. №581). 

 Нова редакція Лісового кодексу України (прийнята Верховною Радою 

України 06.03. 2006 р.). 
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 Концепція реформування та розвитку лісового господарства України 

(розпорядження КМУ від 18.04. 2006 р. 208-р). 

 Робочий план (дорожня карта) дій Держкомлісгоспу України. 

 Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат.       

На особливу увагу з цих нормативних документів заслуговує Концепція 

реформування та розвитку лісового господарства України, в якій окреслені 

шляхи і способи розв’язання проблем, що стосуються гірських територій. Ця 

концепція визначає основні напрями діяльності лісового господарства для 

переходу його на принципи сталого розвитку, якими передбачено [169,  

с. 66-67]:  

1. Підвищення ефективності управління лісовим господарством через 

запровадження принципів невиснажливого лісокористування та 

екосистемного підходу в процесі реформування і збалансованого 

розвитку лісового господарства.  

2. Реформування економічної та фінансової системи лісового господарства 

через створення конкурентних засад з надання послуг зазначеному 

господарству та стимулювання розвитку в лісах рекреаційно-туристичної 

інфраструктури, еколого-просвітницької діяльності.  

3. Удосконалення системи ведення лісового господарства і окреслення 

завдань для лісників за відповідним напрямом. 

4. Ефективне використання лісових ресурсів через визначення заготівлі 

деревини як кінцевої фази ведення лісового господарства та формування 

прозорого ринку деревини. 

5. Міжнародне співробітництво через забезпечення виконання Україною 

міжнародних зобов’язань щодо лісів, залучення міжнародних експертів 

та інтенсифікація регіональної прикордонної співпраці. 

Діяльність лісового господарства на принципах сталого розвитку позитивно 

впливатиме на формування лісового кластера в регіонах Українських Карпат, у 

тому числі в Закарпатській області. 
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У травні 2006 р. в Будапешті відбулася міжурядова зустріч країн-учасниць 

Карпатської конвенції для опрацювання спільного Протоколу зі сталого 

управління лісами. УкрНДІгірліс від імені Держкомлісгоспу України 

запропонував ряд положень до цього документа. У результаті спільного 

обговорення пропозицій всіх країн було прийнято проект Протоколу зі сталого 

управління лісами Карпат, в якому міститься 27 завдань у галузі лісового 

господарства за трьома напрямами. Основні завдання такі [169,  

с. 67-68]: 

- продовжувати збереження та розширення лісового вкриття в Карпатах; 

- забезпечити продукування деревини, недеревних  продуктів і послуг; 

- просувати деревину як екологічно чистий матеріал та джерело енергії; 

- розширювати природоохоронні об’єкти в пралісах на площі, достатній 

для їх збереження; 

- здійснити заходи з компенсації збитків від природоохоронної діяльності; 

- застосовувати інноваційні фінанси для підтримки послуг з еко- і зеленого 

туризму; 

- встановити правові механізми з відшкодування збитків типу 

«забруднювач платить»; 

- запровадити закони для зменшення обсягів нелегального використання 

лісів; 

- забезпечити гармонізацію методів моніторингу лісів, особливо щодо їх 

пошкоджень; 

- налагодити прикордонну співпрацю зі сталого управління лісами.  

Аналіз лісової політики в контексті Карпатської конвенції засвідчує, що 

навіть під час міжурядової зустрічі країн-учасниць зазначеної конвенції не 

піднімалося проблемне питання щодо створення лісового кластера на 

територіях Карпатської гірської системи. Водночас подальше зростання 

лісового господарства та вихід його на прогресивні засади розвитку через 

кластеризацію вимагає неухильного нарощування лісоресурсного потенціалу, 

поліпшення якості лісів, більш раціонального їх розміщення, посилення 
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екологічних функцій лісових деревостанів і насаджень та збільшення вкладу 

галузі в економіку як держави, так і її регіонів. Вказане вимагає реалізації таких 

проблем [170, с. 72]: 

- суттєвого збільшення площі лісового фонду як основи нарощування 

лісосировинних ресурсів, поліпшення природозахисних функцій, 

підвищення частки лісу в національному продукті; 

- формування ринкоорієнтованого організаційно-економічного механізму 

розвитку лісового господарства, поліпшення інституціонального 

забезпечення галузі, відродження різних форм власності на ліси і різних 

форм господарювання, переходу лісогосподарського виробництва на 

рентні відносини, самофінансування і самозабезпечення; 

- впровадження ринкової моделі управління лісовим комплексом, 

приведення її у відповідність з вимогами демократизації суспільства, 

централізації і децентралізації, виділення дворівневої форми управління 

лісами, яке б виражало національні інтереси, і лісогосподарською 

діяльністю, що безпосередньо пов’язана з виробництвом лісопродукції і 

наданням послуг; 

- подолання суперечностей, що виникли через низьку лісистість території, 

між соціальними і екологічними чинниками та розбіжностями в 

лісоресурсній політиці.      

Ліси вимагають особливого ставлення, вони мають задовольняти потреби 

лісопереробних підприємств, будівельних організацій та інших суміжних 

галузей, а також населення загалом. Найвищою ефективністю лісові 

деревостани та насадження відзначаються за умови оптимального породного 

складу, вікової структури та лісистості території. Отже, трансформація 

лісоресурсного комплексу по-новому ставить питання щодо розробки науково-

методологічних напрямів розширеного відтворення лісових ресурсів, 

формування ринково орієнтованого організаційно-фінансового механізму, 

забезпечення комплексного збалансованого використання і відтворення лісових 
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ресурсів, підвищення їх частки у природоресурсному потенціалі та 

національному багатстві країни. 

Не можна недооцінювати значення лісових насаджень і в плані вирішення 

проблеми безпеки в умовах надзвичайних стихійних явищ природи, особливо в 

гірських районах Карпат, де почастішали паводки й повені, оскільки [171,  

с. 69-71]: 

- тільки за умови збереження високого природного потенціалу можливо 

гарантувати в перспективі подальший економічний прогрес 

лісогосподарського виробництва;  

- ліси здатні затримувати значну частину річної кількості опадів, 

збільшувати порівняно з відкритою місцевістю водопроникність ґрунту, 

переводити наземний стік у підземний, позитивно впливати на 

регулювання стоку в річках; 

- сьогодні найбільш відчутною стала тенденція, що основним продуктом 

лісу є деревина, а всі інші не використовуються. Практично не ведеться 

побічне користування лісом, а це додатковий прибуток; 

- рубка лісу повинна бути врівноважена з обсягами лісоексплуатації, 

величиною приросту, темпами лісовідновлення й розмірами 

лісоспоживання. Завдання лісового господарства – знайти шляхи 

усунення суперечності системи «ліс – природа – економіка» на основі 

економічних важелів господарювання. За умови раціонального 

поєднання лісокористування, лісовідновлення та лісоспоживання можна 

досягти рівноваги між цими протилежними процесами, підвищити 

значення лісу як еколого-економічного фактора; 

- надмірне рубання, різке зниження верхньої межі лісу, передусім в 

регіонах Карпат України, знищення приполонинних лісів як основного 

приймальника й розподільника вологи атмосферних опадів в умовах 

неоптимальної структури лісів та нераціонального їх розміщення по 

території стали причиною дестабілізуючих факторів.     
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З формуванням кластерів безпосередньо взаємопов’язане лісопромислове 

виробництво, яке об’єднує такі підкомплекси: лісогосподарський, 

деревообробний, целюлозно-паперовий та лісохімічний, з яких кожен 

підкомплекс охоплює низку галузей, що функціонують у процесі виробництва 

різних видів продукції, а саме [172]: 

- у лісогосподарському підкомплексі виокремлюють лісове господарство та 

лісозаготівельну промисловість. Особливо актуальне лісове 

господарство, оскільки забезпечує розширене лісовідтворення, 

лісовпорядкування та захист і охорону лісів. Лісозаготівельна 

промисловість заготовляє деревину та здійснює її первинну переробку. 

Головними лісозаготівельними районами є Українські Карпати та 

Полісся; 

- деревообробний підкомплекс представлений лісопильною, фанерною, 

меблевою галузями, а також виробництвом деревостружкових і 

деревоволокнистих плит та будівельних деталей з дерева. Найбільшими 

центрами лісопильної промисловості є Чернівці, Берегомет, Вигода, 

Надвірна, Брошнів, Рожнятів (Прикарпаття); Рахів, Тересва, Свалява 

(Закарпаття); Сколе, Стрий (Львівщина); Ківерці, Костопіль, Сарни, 

Ковель, Камінь-Каширський (Полісся). Водночас авторські дослідження 

засвідчують, що у селищі Тересва Тячівського району вже не функціонує 

як лісопильне і деревообробне, так і меблеве виробництво, в тому числі 

виробництво ДСП. Аналогічна ситуація характерна і для Сваляви; 

- целюлозно-паперова промисловість розвинена в Україні недостатньо. До 

найбільших підприємств належать Жидачівський картонно-паперовий 

комбінат (Львівська область), Рахівська картонна фабрика (Закарпатська 

область), Херсонський целюлозний завод; 

- лісохімічний підкомплекс охоплює низку галузей, що займаються 

хімічною переробкою деревини і тяжіють переважно до лісосировинних 

районів. Лісохімічні виробництва ґрунтуються на термічному 

розкладанні деревини (суха перегонка), в результаті чого одержують 
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деревне вугілля, підсмольну воду, з якої виділяють такі продукти, як 

оцтова кислота і метиловий спирт. Найпотужніша в минулому група 

лісохімічних підприємств сформувалася в Закарпатській області 

(Свалявський, Перечинський, Великобичківський лісохімічні комбінати). 

Відмітимо, що на сьогоднішній день функціонує лише Перечинський 

лісохімічний комбінат, який реанімували дніпропетровські підприємці, 

тим самим відновивши сотні робочих місць та забезпечуючи 

лісохімічною продукцією не тільки потреби регіонів України, але і 

експорт їх у зарубіжжя.  

В Концепції сталого розвитку Закарпаття відмічено, що  максимум зусиль 

та інвестицій повинно бути залучено на підтримку деревообробної, меблевої та 

лісохімічної промисловості як пріоритетної в області [158, с. 21]. У зв’язку з 

цим важливу роль відіграє багатоцільове лісокористування, яке охоплює процес 

відтворення і використання всіх компонентів лісових ресурсів. 

У минулому широко використовувався термін «лісопромисловий комплекс 

(ЛПК)», який  набув свого основного значення в кінці 50-х років ХХ ст., коли в 

заліснених районах України розпочалося будівництво лісопереробних 

виробництв для переробки усієї ліквідної деревини. Категорії «ЛПК» дається 

багатогранне визначення, зокрема:  

 О. Шаблій зазначає, що ЛПК - це економічно доцільна виробничо-

територіальна єдність лісових галузей (від вирощування і експлуатації 

лісу до переробки деревини), яка розвивається в плановому порядку, 

внаслідок територіального поділу праці, дії закономірності 

комплексності, сприятливої комбінації природних, економічних та 

історичних передумов [173]; 

 Ю. Туниця, І. Грунянський, В. Верес, Т. Лобовніков та ін. розглядають 

ЛПК як групу лісозаготівельних та лісопереробних підприємств, що 

виготовляють певну продукцію і забезпечують комплексне використання 

деревини [174]; 
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 В. Пила трактує ЛПК як «виробничо-економічну єдність лісових і 

обслуговуючих галузей, які забезпечують вирощування, експлуатацію 

лісу і комплексну переробку деревини, а також виробництво усіх видів 

обладнання для ЛПК, виробництво фарб, лаків, барвників, добрив тощо» 

[175].    

Наведені визначення не містять такої компоненти, як лісовий, 

деревообробний, лісохімічний та інші кластери, пов’язані з лісопромисловим 

виробництвом. Водночас проблемі кластеризації лісопромислового 

виробництва була присвячена швейцарсько-українська співпраця в рамках 

проекту FORZA щодо розвитку лісового господарства в Закарпатській області. 

Зокрема, в Кінцевому звіті проекту FORZA від 25 березня 2011 р. [176], який 

був вперше представлений обласним адміністраціям регіонів Українських 

Карпат, важливим є факт підписання чотирма областями зобов’язання щодо 

проведення кластерного аналізу. Прикладом успішної співпраці на базі 

швейцарсько-українського проекту FORZA є: 

-  формування кластера деревообробки та меблевого виробництва з трьох 

підприємств Львова з метою зростання інноваційності та конкуренції 

підприємств галузі у Львівській області; 

- на Закарпатті навколо підприємств «Максіфлекс» (Ужгород) створено 

міні-кластер із п’яти постачальників, двох виробників та трьох покупців 

продукції у ланцюжку виробництва FSC сертифікованого шпону; 

- у Чернівцях облдержадміністрація визначила один з найбільш заліснених 

районів – Путильський – як пілотний для створення лісового кластера, 

тут же створено координаційну раду з проведення кластерних 

досліджень; 

- введення нового модулю з кластерного підходу та кластерного аналізу 

лісового сектору у навчальну програму магістрів Національного 

лісотехнічного університету (м. Львів). Розроблений за підтримки 

проекту курс отримав позитивні відгуки студентів, які його вивчали. 
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Курс буде і надалі викладатися, конспект лекцій наразі доступний для 

студентів на веб-сайті НЛТУ.  

На нашу думку, серед результатів реалізації проекту з чотирьох 

компонентів заслуговує на увагу компонент 3 - «Підвищення ролі лісових 

ресурсів у розвитку місцевих громад», конкретна ціль якого – уповноваження 

місцевих громад на активну участь у плануванні використання лісових ресурсів 

та в розвитку можливостей на основі сталого використання останніх. Цінність 

проекту FORZA для громади в тому, що жоден держбюджет не робив таких 

внесків в Україні у соціальний розвиток громад, як це здійснено проектом 

FORZA, з тим, щоб громади змогли вирішувати спільні проблеми власними 

силами. 

В ході реалізації проекту FORZA жителі модельних громад (с. Березово 

Хустського району та с. Луги Рахівського району) розробили план розвитку 

громади на основі природних ресурсів (ПРГ(ПР)). Крім того, протягом 

завершальної фази представники цих громад брали участь у заходах з розвитку 

потенціалу, стали більш активними у співпраці з іншими партнерами та змогли 

залучити значне додаткове фінансування. Зокрема, Костилівка, Нижній 

Бистрий та Богдан залучили більш ніж 4 млн. грн. додаткових коштів на 

розвиток громад від українських та міжнародних організацій. Останні 

включають ПРООН, Світовий Банк (Фонд соціальних інвестицій), USAID та 

WWF; в Україні – обласне управління водного господарства (облводогосп), яке 

надало найбільші кошти для підвищення безпеки та комфорту проживання в 

цих громадах [176, с. 14-15].  

Під час завершальної фази проекту FORZA були розроблені та здійснені 

заходи зі сталого розвитку туризму, зокрема [176, с. 15-16]: 

 всі три модельні громади змогли залучити значну кількість нових 

туристів. Загалом, 9 зелених садиб Нижнього Бистрого, 6 садиб с. Богдан 

та 8 садиб Костилівки пропонують послуги поселення та харчування, а 

також організацію місцевих екскурсій. Завдяки зусиллям проекту 

FORZA Закарпаття займає найвище місце в Україні за кількістю 
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сільських садиб, сертифікованих за системами «Зелена садиба» та 

«Українська гостинна садиба»;  

 за підтримки проекту жителі Костилівки ініціювали проведення власного 

унікального фестивалю «Берлибаський бануш», що швидко став відомий 

на регіональному рівні, залучаючи все більше і більше відвідувачів; 

 у Нижньому Бистрому члени громади та лісівники разом побудували 

туристичний рекреаційний пункт, який використовується для відпочинку 

як гостями села, так і його жителями. Добре промарковані місцеві 

туристичні маршрути також помагають привабити туристів. У межах  

с. Костилівка промарковано 25 км пішохідних туристичних шляхів, у  

с. Нижній Бистрий – 44 км, у с. Богдан – 80 км і в с. Чорна Тиса – 22 км; 

 Рахівський туристичний інформаційний центр «Гуцульська світлиця» 

працює на засадах самофінансування, надає туристам інформацію та веде 

веб-сайт, що має українську, російську та англійську версії. Презентація 

туристичних маршрутів Закарпатського туристичного шляху (ЗТШ) для 

журналістів також позитивно вплинула на просування сільського 

зеленого туризму через засоби масової інформації (ЗМІ). Прес-тур у  

с. Богдан був визнаний журналістами Закарпаття найкращим прес-туром 

2010 р; 

 віддалені сільські громади приваблюють дедалі більше туристів, 

створюючи додатковий дохід для місцевих сімей.     

На початку підрозділу нами обґрунтовано доцільність формування 

кластерів на базі філіалів держспецлісгоспів ГДСЛАП «Закарпатагроліс». 

Відмітимо, що в минулому при функціонуванні колгоспів і радгоспів ці ліси 

перебували у їх підпорядкуванні, а після роздержавлення і приватизації та 

формування нових організаційно-правових структур у сільськогосподарському 

виробництві були підпорядковані системі «Закарпатагроліс». На сьогоднішній 

день, як уже відмічалось, стоїть питання про передачу філіалів 

держспецлісгоспів у підпорядкування Державного агентства лісових ресурсів 

Міністерства аграрної політики України. ГДСЛАП має значний лісоресурсний 
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потенціал багатогранного призначення, в тому числі і для формування та 

перспективного нарощування заготівлі деревини в умовах кластеризації  

(табл. 3.2). 

З наведеної таблиці видно, що в останній рік ревізійного періоду обсяг 

заготівлі ліквідної деревини по всіх видах рубок становив більше 90 тис. м
3
, а з 

урахуванням Іршавського держспецлісгоспу - більше 100 тис. м
3
. Для 

нарощування лісоресурсного потенціалу аналізованих філіалів в умовах їх 

кластеризації у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі доцільно 

збільшити вирощування посадкового матеріалу у лісопитомниках для 

заліснення еродованих земель і балок, а також здійснювати проведення рубок 

головного користування і догляду в оптимальних масштабах для потреб як 

створених кластерів, так і населення. 

Водночас не вистачає виробничих потужностей по переробці деревини 

внаслідок необґрунтованої приватизації механічних засобів праці (пилорами, 

устаткування та ін.) в колишніх лісокомбінатах системи «Закарпатліс» та філій 

«Закарпатагроліс», тому деревина здебільшого реалізується в круглому вигляді 

[177, c.69]. Зокрема, в колишніх Берегівському, Великоберезнянському, 

Перечинському, Свалявському, Хустському, Міжгірському, Мукачівському 

філіалах держспецлісгоспів, як стверджується у Пояснювальних записках 

перспективного плану організації та розвитку лісового господарства філіалів 

держспецлісгоспів ГДСЛАП «Закарпатагроліс» Закарпатської області 

Львівської державної лісовпорядної експедиції, немає цехів по переробці 

деревини та виготовленню товарів промислового призначення.
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Таблиця 3.2 

Обсяг заготівлі деревини по всіх видах рубок у середньому за останній рік ревізійного періоду та прогнозування 

раціонального лісокористування в умовах кластеризації в ГДСЛАП «Закарпатагроліс»*   

№ Назва постійних 

користувачів 

Рубки, тис. м
3 

У тому числі Усього, 

тис. м
3
  

Прогнозування на період  

головного 

користування 

догляду, 

разом 

санітарні 

 

реконструктивні 

і лісовідновні 
інші 

коротко-

строковий  

( 2 роки) 
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строковий  

( 10 років) 

довгостроковий 

( 20 років) 
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2 Великоберезнянський 

  держспецлісгосп 

 

1,15 

 

0,06 

 

5,3 

 

- 

 

0,90 

 

7,41 

3 Воловець- 

держспецлісгосп 

 

2,78 

 

1,76 

 

10,91 

 

5,87 

 

0,31 

 

21,63 

4 Міжгір’я- 

держспецлісгосп 

 

1,38 

 

0,29 

 

3,73 

 

0,36 

 

4,45 

 

10,21 

5 Мукачево- 

держспецлісгосп 

 

1,46 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,66 

 

- 

 

4,48 

6 Перечин- 

держспецлісгосп 

 

1,42 

 

3,61 

 

1 

 

2,40 

 

2,70 

 

11,13 

7 Свалява- 

держспецлісгосп 

 

1,61 

 

0,66 

 

2,24 

 

0,22 

 

2,84 

 

7,57 

8 Тячів- 

держспецлісгосп 

 

5,10 

 

1,29 

 

4,17 

 

0,83 

 

3,67 

 

13,06 

9 Хуст- 

держспецлісгосп 

 

1,31 

 

2,89 

 

1,69 

 

0,45 

 

4,75 

 

11,09 

 Разом  17,15 11,27 30,64 11,35 19,62 90,03 

*Авторська розробка на базі табл. 2.21 та джерел [127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 176] 
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В той же час у Воловецькому філіалі наявні 2  такі цехи, однак у 2004 р. 

ними було виготовлено товарів народного споживання на суму 15,0 тис. грн., а 

в Тячівському філіалі в рік проведення лісовпорядкування була запущена 

пилорама, яка працювала нерегулярно на базі привозної приватної деревини, 

тому власна продукція реалізується в круглому вигляді. Для створення 

кластерів на підприємствах Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства доцільно створити виробничі потужності по 

переробці деревини та продукції побічного лісокористування.  

Із видів побічного лісокористування в лісах філіалів поширені збір ягід і 

грибів місцевим населенням, заготівля лікарської сировини та сінокосіння. 

Зазначені види мають аматорський характер і задовольняють потреби місцевого 

населення. Випасання худоби в лісі ніким не регламентується, що негативно 

впливає на стан лісів. Таке випасання в середньому за останні роки 

проводилось на площі понад 50 тис. га в кількості понад 7 тис. голів. За рахунок 

випасання худоби в лісі задовольняється приблизно понад 20% потреб у 

кормах. Відмітимо також, що у державних лісогосподарських та 

лісомисливських господарствах Закарпатського управління лісового 

господарства також недостатньо виробничих потужностей по переробці 

деревини та виготовленню продукції промислового призначення та ширвжитку. 

З цією метою слід встановити співробітництво з австрійськими кластерами, які 

спеціалізуються на спорудженні заводів, у тому числі підприємств по переробці 

деревини та продукції побічного користування.     

  

3.3. Стратегічні напрями формування промислових кластерів у 

регіональній економічній системі 

Стратегія економічного розвитку - це економічна політика, спрямована на 

досягнення економічного розвитку в довготерміновому періоді. Втілюється у 

найбільш важливих і принципових планах, програмах, установках чи намірах 

органів, які приймають рішення щодо довготермінового економічного розвитку 

на всіх рівнях управління: центральному, галузевому, регіональному, 
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підприємств, фірм та інших господарських суб’єктів. Стратегія економічного 

розвитку охоплює формулювання цілей і засобів, механізми та ресурси, 

необхідні для їх досягнення. Цілі економічного розвитку стосуються або 

комплексного розвитку економічного та соціального потенціалу, або економіки 

в цілому, або її сфер і напрямів. Для стратегії економічного розвитку 

центральною є проблема недостатнього економічного розвитку країни (або 

регіону чи галузі), що передбачає застосування різних стратегій, серед яких 

найпоширенішими є [178, с. 483]: промисловий розвиток, зокрема пов'язаний із 

заміщенням імпорту внутрішнім виробництвом; підтримка сільського 

господарства; розвиток відсталих регіонів, зокрема забезпечення 

збалансованого розвитку сільських і промислових регіонів; стабілізація 

фінансово-грошової системи і національної валюти; зведення інфляції до 

мінімуму; розвиток експортного виробництва з метою отримання іноземної 

валюти та ін. 

Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку - це першочергові 

завдання, що мають визначальне значення для досягнення загальних  цілей 

збалансованого розвитку (ЗР) України. До стратегічних пріоритетів віднесено 

такі [179, с. 279]: формування політики ЗР; структурна перебудова та 

оздоровлення економіки України; збалансоване ведення сільського 

господарства; перехід до збалансованого природокористування; збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття; формування освітнього та наукового 

потенціалу ЗР.  

У стратегічному пріоритеті «Збалансоване ведення сільського 

господарства» у названому вище науковому джерелі відмічається, що в Україні 

дуже високий рівень сільськогосподарського освоєння території (72%). 

Розораність земельного фонду становить 58%, частка еродованих земель – 

57,4% площі країни. Надмірне навантаження на земельні ресурси спричинило 

деградацію ґрунтів та ін. негативні процеси. Важливими завданнями цього 

напряму є: розроблення та впровадження національної програми екологізації 

сільського господарства; розширення мережі господарств, що спеціалізуються 



169 
 

на біологічному землеробстві та тваринництві; застосування державного 

контролю за використанням генетично модифікованих організмів. Вимоги 

щодо збалансованого ведення сільського господарства особливо актуальні для 

регіонів Українських Карпат. 

Кластерний розвиток як чинник підвищення національної і регіональної 

конкурентоспроможності є характерною ознакою сучасної інноваційної 

економіки. Взаємообумовленість і взаємозв’язки між процесами кластеризації, 

зміцнення конкурентоспроможності та прискорення інноваційної діяльності – 

це нове економічне явище в умовах глобальної конкуренції, що відповідає 

вимогам національного і регіонального розвитку. Підвищена зацікавленість 

науковців-економістів проблемою кластеризації започаткувала проведення 

великої кількості розробок, результатом яких стало не лише значне збільшення 

різного роду політичних експериментів та інновацій, але й формування десятків 

тисяч кластерів по всьому світу. Одним з ключових питань освоєння кластерної 

моделі є визначення і виокремлення з багатьох різновидів кластерних зв’язків 

конкретної схеми виробничих відносин певного мережевого утворення, 

включаючи територіальну близькість, соціальну відстань, особливості 

технології, напрями виробничих потоків та ін. Кластеризація – це реальне 

втілення передбаченого логікою висновку, що єднання зусиль близьких за вище 

вказаними ознаками виробництв дає їм перевагу перед тими бізнес-

структурами, що працюють окремо [180].  

Розвиток кластерів проводиться в рамках стратегії піднесення 

конкурентоспроможності, яка зазвичай складається зі стандартних підходів. 

Програми та проекти включають: розвиток мережевих установ; підтримку 

спільних досліджень; розвиток постачання державним установам та виконання 

місцевих закупівельних угод учасниками кластера; надання специфічної 

кластерної інформації; розвиток маркетингових робіт; розвиток необхідних 

навичок та навчальних програм. Економічний розвиток на основі кластерів має 

чотири стадії процесу [1, с. 810-811]:  
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 Стадія 1: Мобілізація – створення зацікавленості та партнерства серед 

різних спонсорів, потрібні для реалізації ініціативи.  

 Стадія 2: Діагностика – оцінка промислових кластерів, які поєднують 

економіку та економічні інфраструктури, що підтримують роботу кластерів. 

 Стадія 3: Стратегія співробітництва – потрібно переконати зацікавлені 

сторони (компанії в кластері та громадські заклади) працювати в групах для 

визначення пріоритетних завдань та дій, щоб вирішити спільні проблеми. 

 Стадія 4: Реалізація – створення почуття відданості роботі в учасників 

кластерних робочих груп і зацікавленості сторін, а також визначення або 

створення організацій для підтримки реалізації ініціативи. 

В Україні поки що не створено правових основ формування кластерів. У 

2008 р. Міністерством економіки України було розроблено проект 

розпорядження КМ України «Про схвалення концепції створення кластерів в 

Україні» [181], проте його не було затверджено. У 2009 р. Міністерством 

регіонального розвитку та будівництва України спільно з НАН України 

розроблено проект Національної стратегії формування та розвитку 

транскордонних кластерів [182], який також не набув статусу офіційного 

документа. Оскільки не визначено нормативно-правового статусу кластерів, то 

неможливо з’ясувати їх фактичну кількість в Україні, хоча у наукових працях 

нерідко називаються конкретні цифри. Зокрема Н. Мікула зазначає, що у 

державі створено близько 35 кластерів і виявлено до 100 кластерних ініціатив, у 

тому числі транскордонних [183]. На нашу думку, за кластерним підходом 

функціонує велика кількість підприємств в усіх галузях, а тому кластерних 

утворень, особливо потенційних кластерів, в Україні набагато більше. Крім 

того, асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, господарські товариства 

також функціонують на основі кластерного підходу. Виявити кластерні 

утворення, щоб сформувати кластерні формування, можна шляхом аналізу 

розвитку галузей регіону, у тому числі концентрації розміщення та спеціалізації 

підприємств, на базі чого доцільне вироблення політики їх подальшого 
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зближення. Отже, термін «кластерний підхід» має ширше значення, ніж 

«кластер». 

З економічних позицій кластерний підхід – це реалізація інтеграційних 

процесів у сфері виробництва, започаткування нових форм економічної 

активності, які функціонують на високому рівні агрегації, що забезпечує високу 

ефективність управління, цілеспрямоване використання сукупного виробничого 

потенціалу та організаційно-економічного ресурсу всіх учасників кластерного 

утворення [184].   

Автор дисертаційного дослідження вважає, що поняття «виробничий 

кластер» має значно ширший аспект охоплення підприємницьких структур, 

науково-дослідних закладів, органів регіонального самоврядування та інших 

інституцій, ніж промислові кластери. Так, останні в переробній промисловості 

функціонують за рахунок виробничої діяльності сільськогосподарських 

товаровиробників. Відмітимо, що логіка та засоби кластерної стратегії дедалі 

більше інтегруються у практику економічного розвитку, регіони по всьому 

світу можуть очікувати створення більш охоплюючого ринково-спрямованого 

середовища економічного розвитку. При цьому важливу роль відіграє схема 

формування промислових кластерів, що зокрема відображає рис. 3.1. 

З рис. 3.1 видно, що у схемі формування промислових кластерів важливу 

роль з 12 складових відіграють всі з них, оскільки, по-перше, необхідно 

визначити джерела фінансування програми кластеризації регіону. По-друге, не 

менш важливу роль відіграє пілотний аналіз регіону, де створюватиметься 

кластер. Такий аналіз здійснено в розділі 2 дисертаційної роботи на базі 

зібраної та обробленої  інформації щодо економіки регіону та окремих галузей. 

По-третє, здійснено також оцінку регіону за основними складовими його 

конкурентоздатності на базі економічної структури, організації територіального 

постачання та інших складових інфраструктури, в тому числі наявності 

трудових ресурсів, а також аналізу інституціональної ситуації та впливу 

громадських організацій. 
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Рис. 3.1. Схема формування промислових кластерів [1, с. 821] 

По-четверте, вибір перспективних галузей для кластеризації на основі 

оцінки соціально-економічного стану та інших складових. У попередньому 

розділі дисертаційного дослідження перспективними галузями для 

кластеризації нами обрано агропромислове та лісопромислове виробництво, 

серед них плодово-ягідна, виноградна, овочева та тваринницька галузі, а також 

лісогосподарська, деревообробна, лісохімічна, меблева та продукція 

недеревного рослинного (побічного) користування лісом. По-п’яте, всі аспекти 

попередніх фаз формування промислових кластерів важливо презентувати 

місцевій владі, керівництву підприємств галузей та громадським організаціям у 

контексті звіту про проведений аналіз. По-шосте, доцільно також здійснити 

аналіз галузей, визначення рівня конкурентоспроможності окремих 

підприємств, а також, по-сьоме, здійснити вибір ключових підприємств, які 

стануть базовими для створення кластера. По-восьме, необхідним є підготовка 
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як передбачено 10-м пунктом цієї схеми, здійснюється реалізація програми 

функціонування кластера. Передостанньою, 11-ю позицією є оцінка 

використання проектів, а також складання кінцевих звітів щодо досягнення 

початкової мети та фінансова звітність. Завершальною фазою (12-та позиція) є 

аналіз діючої структури та «абонентське» обслуговування кластера.         

Проблеми кластерів як об’єкта господарсько-правової політики держави 

набули актуальності і в дослідженнях юристів. Зокрема О. Буткевич стверджує, 

що кластери є суто економічним явищем та ефективним інструментом розвитку 

ринкових відносин, підвищення розвитку регіонів та конкурентоспроможності 

виробників продукції. Він же відмічає, що аналіз економічної літератури та 

економічних даних свідчить про те, що в Україні створюються і функціонують 

багато кластерів, і ініціатива щодо цього виходить від самих суб’єктів 

господарювання, які об’єднуються у формальні або неформальні об’єднання з 

певною метою. На думку цитованого науковця, в той же час набуває 

актуальності концепція кластеризації на державному рівні, хоча досі не 

прийнята (але розроблено її проект). Концепція створення кластерів в Україні в 

ряді державних програм розвитку окремих галузей та секторів економіки, а 

також у відповідних програмах розвитку регіонів визнається як дієвий 

ефективний механізм розвитку економіки та підвищення 

конкурентоспроможності певної галузі, регіону, а тому важливим питанням є 

дослідження чинного законодавства України щодо визначення цілей, задля 

досягнення яких створюються кластери [185, с. 43-44]. 

В останній період дедалі частіше увага вчених України приділяється 

проблемам стратегічного розвитку кластерних формувань [186], ролі ринкової 

інфраструктури у формуванні кластерів [187], у підвищенні 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації за 

рахунок формування кластерів [188], кластеризації як напряму реалізації 

антикризової стратегії розвитку реального сектору економіки [189]; 

інституційному розвитку економічної системи в контексті кластеризації [190], а 
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також проблемам посилення соціальної відповідальності влади, бізнесу та 

громадян за кластеризацію економіки держави та її регіонів [191].  

Серед багатьох типів кластерів важлива роль належить  інноваційним, 

метою формування яких є інтенсифікація процесів розроблення, виробництва 

та впровадження інноваційної продукції, ефективне і раціональне використання 

наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази та інших ресурсів, 

підвищення конкурентоспроможності інноваційної продукції. Водночас 

дослідження засвідчують, що при збільшенні кількості кластерів в економіці як 

держави, так і її регіонів зростає інноваційна активність кластеризованих 

підприємств, а в умовах слабої кластеризації в регіонах інноваційна активність 

має спадну тенденцію. 

Заслуговує на увагу методика і процес формування лісових кластерів, в 

основі яких – методика, апробована у Львівській області (рис. 3.2), яка 

доповнена автором дисертаційної роботи через виокремлення стадії життєвого 

циклу кластера. Така методика може бути використана і для процесу 

формування кластерів в агропромисловому виробництві.   

Підготовчий етап включає: аналіз ситуації в галузі; визначення галузей 

(напрямів) для кластеризації відповідно до регіональних пріоритетів; 

індивідуальне ознайомлення керівників фірм з теорією кластеризації, 

складовими якої є мета, завдання, механізми та приклади формування 

кластерів, характерних для кластерної політики ЄС.  

Етап формування взаємної довіри охоплює: а) детальне знайомство 

потенційних учасників кластерної ініціативної групи шляхом презентації фірм; 

б) ознайомлення із стратегічними цілями; в) представлення каталогів продукції; 

г) відвідування підприємств та ознайомлення з їхнім виробництвом. 

Важливу роль відіграє організаційний етап, який охоплює такі складові 

щодо створення кластера: а) спільне рішення засновників про створення 

кластера та узгодження його цілей і завдань, організаційної форми, а також 

процедур кластерного менеджменту; б) вибір оператора кластера;  

в) узгодження організаційного пакету діяльності оператора кластера;  
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в) визначення бюджету кластера щодо адміністративних витрат, витрат на 

рекламу та промоцію, а також на впровадження спільних проектів; г) 

підготовка проекту Статуту та Установчого договору, а також реєстраційні 

процедури та установчі внески.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Етапи створення промислових кластерів у ЛПВ  Закарпатської 

області (авторська розробка). 
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гірській та передгірній природно-економічній зонах, а тому найкращі 

Деревообробний  Лісохімічний  Меблевий  Побічного 

користування лісом 

Підготовчий етап 

Етап формування взаємної 

довіри  

Організаційний етап створення 

кластера 

Етап зростання та стадії життєвого 

циклу кластера 

Потенційні промислові кластери в лісопромисловому 

виробництві (ЛПВ) Закарпаття 

 



176 
 

передумови щодо створення деревообробного кластера мають території 

гірських та передгірних районів області. Відмітимо, що статоргани області, 

посилаючись на конфіденційність інформації, у статщорічниках та 

статбюлетенях не наводять інформацію про кількість суб’єктів, які 

функціонують у сфері деревообробної промисловості. Водночас відомо, що 

внаслідок розукрупнення великих підприємств (зокрема колишніх 

Свалявського, Буштинського, Жорнавського та ін. лісокомбінатів, а також 

Тересвянського деревообробного комбінату (ДОКу)) потужності 

деревообробних підприємств значно зменшились. Так, зовсім зникли 

потужності деревообробного, меблевого, фанерного виробництв та з випуску 

продукції деревно-стружкових плит (ДСП) на Тересвянському ДОКу. 

Аналогічна ситуація і на колишньому Свалявському лісокомбінаті, на якому, як 

і на Тересвянському ДОКу, випуск ДСП у минулому становив 100 тис м
3
. Тому 

доцільно у м. Сваляві відновити потужності цеху ДСП і тим самим збільшити 

випуск ділової лісової продукції за рахунок дров’яної сировини. Це стосується 

також відновлення потужностей меблевого та фанерного виробництв на 

згаданому вище колишньому комбінаті. 

Лісохімічний кластер доцільно створити на базі діючого Перечинського 

лісохімкомбінату (ЛХК), а також за рахунок відновлення невикористовуваних 

потужностей колишніх Великобичківського чи Свалявського ЛХК. У разі 

неможливості реанімувати їх виробничі потужності доцільно налагодити 

співробітництво з австрійським кластером по спорудженню аналогічних 

підприємств. 

На сьогоднішній день меблеве виробництво в основному зосереджено в 

містах Ужгород та Мукачево, в Ужгородському та Мукачівському районах, а 

тому виконавчий орган меблевого кластера доцільно розмістити в обласному 

центрі.  

На переробці продукції побічного користування лісом у минулому 

спеціалізувався Буштинський лісокомбінат, на якому було зосереджено 

переробку лісових ягід та плодів, а також  випуск березового соку. Враховуючи, 
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що потужності такого виробництва у селищі Буштино вже не функціонують,  

тому таку продукцію доцільно переробляти на відповідних підприємствах 

агропромислового комплексу, створивши міжгалузевий кластер на базі 

переробки плодово-ягідної продукції аграрного сектору та їстівної продукції 

недеревного рослинного походження лісового господарства [192, c.9].   

Методика і процес формування промислових кластерів у ЛПВ на етапі 

зростання включає: а) інтенсивне напрацювання спільних проектів; б) 

налагодження виробничої кооперації; в) участь у внутрішніх та міжнародних 

тендерах; г) залучення нових членів кластера, формування кола його 

асоційованих учасників; д) встановлення контактів зі спорідненими мережами в 

Україні та за кордоном; е) входження учасників кластера в робочі групи, 

дорадчі органи з метою формування державної кластерної політики; є) вихід на 

нові ринки; ж) промоційну діяльність і спільний маркетинг.   

У науковій літературі прийнято виокремлювати такі стадії життєвого циклу 

кластера: 

- агломерація. У регіоні існує велика кількість компаній та інших ділових 

осіб; 

- виникаючий кластер. Деякі учасники агломерації починають 

кооперуватися навколо основної діяльності та реалізовувати загальні 

можливості через спільні зв’язки; 

- кластер, що розвивається. Залучаються нові учасники кластера в регіоні, 

з’являються нові взаємозв’язки, формальні і неформальні інститути 

підтримки співпраці; 

- зрілий кластер. Він уже досяг критичної маси дійових осіб, розвинув 

зв’язки з іншими кластерами, напрямами діяльності, регіонами. Існує 

внутрішня динаміка подальшого розвитку цієї взаємодії шляхом 

утворення спільних підприємств або ділення на дрібніші структури;  

- трансформація. З часом ринки, технології і процеси змінюються, так само 

як і кластери. Кластеру, щоб вижити, бути життєздатним, уникнути 

застою і розпаду, необхідно проводити інновації і адаптуватися до змін. 
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Він може вибрати форму перетворення в один або кілька нових 

кластерів, що зосереджуються навколо інших видів діяльності, або 

змінити канали постачання і збуту продуктів та послуг.        

Н. Мікула та В. Базелюк у публікації «Сучасні підходи до визначення 

сутності та класифікації кластерів» відмічають, що при виявленні 

перспективних кластерів і плануванні їх розвитку потрібно враховувати 

принцип формування і вид кластера, який може бути корисним для підвищення 

інноваційної і конкурентної продуктивності всіх його учасників. Ці ж науковці 

стверджують, що регіони, на території яких утворюються кластери, стають 

лідерами економічного розвитку і мають змогу визначити 

конкурентоспроможність національної економіки. І навпаки, регіони, на 

території яких відсутні кластерні утворення, характеризуються значно нижчими 

темпами розвитку, а в деяких випадках стають депресивними. Саме до 

депресивних регіонів, на нашу думку, належить і Закарпатська область, в якій 

ще й по сьогоднішній день більшість підприємницьких структур та районних 

органів державної влади не оволоділи основами кластерної філософії. Водночас 

у лісопромисловому комплексі Закарпаття, як видно з рис. 3.2., є всі 

передумови для створення відмічених вище видів кластерів, а також кластера з 

лозоплетіння (цей вид діяльності особливо поширений у Хустському та інших 

районах області). 

Методику і процес формування кластерів у лісопромисловому виробництві 

доцільно використати і в агропромисловому виробництві регіону відповідно до 

відмічених етапів та стадій життєвого циклу кластерів (рис. 3.3.).  

З рис. 3.3. випливає, що у перспективі доцільно створити плодово-ягідний, 

виноградний, біомолочний та біом’ясний кластери. Доцільність їх формування 

всебічно обґрунтовано в підрозділі 2.1 «Економічна ефективність 

агропромислової регіональної кластеризації». Враховуючи, що сільське 

господарство та харчова промисловість логічно є взаємопов’язаними та 

займають другу позицію у рейтингу доцільності кластерів регіону, а 

провідними у виробництві плодово-ягідної та виноградної продукції є райони 
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низинної та передгірної природно-економічних зон Закарпаття, формування 

цих кластерів доцільно зосередити у низинній природно-економічній зоні.  
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Рис. 3.3. Етапи створення промислових кластерів в АПВ Закарпатської 

області (авторська розробка) . 

Водночас плодово-ягідний кластер варто розширити за рахунок плодово-

ягідної лісової продукції гірських та передгірних районів, а також полонин 

(чорниці, брусниці). Формування кластерів з виробництва біомолока та 

біом’ясної продукції слід зосередити у гірській та передгірній природно-

економічних зонах області за рахунок нарощування тут поголів’я великої 

рогатої худоби та овець до рівня 1990 р., крім того, доцільно відтворити 

народні промисли (зокрема виробництво килимів, ковдр та інших шерстяних і 

шкіряних виробів) за рахунок кластеризації цих видів діяльності. 
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Кластери з агропромислового виробництва регіону доцільно розширювати і 

за рахунок союзу з окремими суб’єктами господарювання добувної 

промисловості, зокрема цеолітовим родовищем (Хустський район), яке є 

найбільшим в Європі. Добавки цеоліту в раціон кормів для тваринництва та 

птахівництва, а також в органічні добрива підвищують продуктивність 

поголів’я худоби та птиці, врожайність сільськогосподарських культур на 10-

15%, забезпечуючи при цьому екофільність як тваринницької, так і 

рослинницької продукції.  

Державна стратегія регіонального розвитку України до 2015 р., затверджена 

постановою КМ України від 21.07.2007 р., визначила умови для підвищення 

конкурентоспроможності регіонів, враховуючи їх сталий розвиток на сучасній 

технологічній основі. Крім того, ще в 2004 р. був прийнятий Закон України 

«Про транскордонне співробітництво», який визначив єврорегіон як 

організаційну форму співробітництва регіонів європейських держав. Як 

доповнення до цього закону в 2006 р. постановою КМ України була 

затверджена Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 

2007-2010 рр., в якій серед основних заходів з розширення транскордонного 

співробітництва зазначено також розвиток виробничих кластерних об’єднань. 

Формування кластерів в єврорегіонах, у тому числі в Карпатському, сприятиме 

підвищенню конкурентоздатності як у цілому, так і сприятиме ефективним 

перетворенням на прикордонних територіях, які мають можливість брати 

участь у розвитку єврорегіонів. Застосування механізму кластерної моделі, в  

т. ч. через участь у розвитку єврорегіонів, дозволить поліпшити інвестиційний 

клімат, буде сприяти створенню машинобудівного кластера. Зокрема серед 

продукції машинобудування першість у Закарпатській області утримувало 

виробництво телевізійних тюнерів кольорового зображення для кабельного 

телебачення, а також відеомоніторів, випуск яких становив у 2012 р. понад 5,8  

млн. шт., у 2013 р. більш як 4,9 млн. штук, а за 2014 р. такі дані не наводяться, 

оскільки інформація стала конфіденційною відповідно до Закону України «Про 

державну статистику».        
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Серед пріоритетних видів промислової продукції Закарпаття слід відзначити 

виробництво клапанів керування процесом, запірних клапанів, кульових 

вентилів та ін., обсяги виробництва яких у «Статистичному щорічнику 

Закарпаття за 2014 р.», а також за попередні роки наводяться у тоннах. У той же 

час в Італії випуск клапанів обліковується у мільйонах штук, а компанія VIR у 

2000 р. досягла річного випуску їх у кількості 7,5 млн. шт. на суму 25 млн. євро, 

з яких 97% становив експорт. Тому випуск таких виробів набуває особливої 

актуальності в умовах Закарпатської області, оскільки ця продукція має попит і 

за межами регіону. 

Пріоритетним напрямом нарощування енергетичних потужностей 

Закарпаття є створення енергетичного кластера шляхом [163, с. 16-17]:  

-  модернізації існуючих гідроелектростанцій, зокрема Теребле-Ріцької 

ГЕС, із збільшенням потужності виробництва електроенергії вдвічі; 

- спорудження каскаду з 5-ти ГЕС на ділянці р. Тиса між населеними 

пунктами Буштино і Вилок потужністю по 40-50 МВт кожна; 

- будівництва на притоках річок міні-ГЕС без створення додаткових 

водоймищ (руслових ГЕС); 

- будівництва приватних мікро-ГЕС невеликої потужності для власних 

потреб споживачів; 

- будівництва малих ГЕС з акумулюванням води у новостворюваних 

водоймищах з подальшим комплексним використанням водних ресурсів 

( регулювання водостоку, розвиток рибного господарства, рекреації). 

Створення кластера на базі нарощування енергетичних потужностей 

дозволить Закарпаттю не тільки забезпечити власні потреби в енергоресурсах, 

але й експортувати їх у зарубіжні країни, що дасть значні валютні надходження 

в економіку України та її регіонів. 

Використовуючи досвід Угорщини стосовно створення кількох кластерів 

термальних вод, доцільно створити схожий кластер на території Закарпаття, яке 

багате на родовища таких вод. Застосування енергії термальних вод для 

теплозабезпечення населених пунктів і виробничих об’єктів регіону довело 
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ефективність на прикладі м. Берегова, де функціонує спортивний комплекс з 

басейнами термальних вод, а також здійснюється обігрівання приміщень 

готелів для туристів та відпочиваючих. 

Кластерна виробнича структура вигідніша від галузевої, оскільки тут 

внутрішньофірмові зв’язки більш тісні. Кластеризація породжує ефект 

масштабу виробництва та певний синергетичний ефект, основою якого є 

наявність в особі однієї з фірм ядра інноваційного кластера для виробництва 

певного виду продукції або послуги. При цьому кластерна виробнича структура 

синтезує ефект синергії, що виникає на основі загальної стандартизації 

продукції. Отже всі учасники кластера одержують додаткові конкурентні 

переваги під впливом сукупного впливу ефектів масштабу, охоплення й 

синергії. Механізм їх впливу проявляється в тому, що неприбуткові 

підприємства кластера мають змогу перейти нижню границю рентабельності за 

допомогою спеціалізації, що забезпечує підвищення продуктивності праці та 

зменшення витрат на виробництво продукції чи надання послуг. 

Зазначене характерне і для будівельних кластерів, у діяльності яких нерідко 

беруть участь від 20 до 30 підприємств, частина з яких спеціалізується на 

виробництві будівельних матеріалів, проектуванні, дизайні, спорудженні 

об’єктів. Вони забезпечують повний цикл будівництва зі здаванням об’єктів 

«під ключ». Інші підприємства цього кластера надають торговельні, 

маркетингові, юридичні й інформаційні послуги. Діяльність такого кластера 

дозволяє щорічно вводити в дію значну кількість великих об’єктів, одночасно 

забезпечуючи їх відповідною інфраструктурою.  

Закарпаття володіє одним з найбільших в Україні туристично-рекреаційним 

потенціалом, який можна цілеспрямовано й ефективно використати у процесі 

кластеризації цього виду економічної діяльності [193,  

с. 67; 194; 195; 196, с. 39]. Характерні її риси такі: по-перше, рекреаційні 

ресурси Закарпатської області включають бальнеологічні, лісові, кліматичні, 

історико-культурні цінності та географічний ландшафт, по-друге, мінеральні 

лікувальні води є найважливішим видом рекреаційних ресурсів в області, а за їх 
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кількістю та хімічним складом Закарпаття займає перше місце в Україні. В 

області відомо 62 основні родовища мінеральних вод, які представлені понад 

600 мінеральними джерелами, з них понад 400 досліджено. Загалом мінеральні 

води Закарпаття ділять на 7 бальнеологічних груп та 30 типів з широким 

діапазоном лікувальних властивостей. По-третє,  Закарпатська область, як 

одна з найбільш лісистих областей України, характеризується потужним 

лісовим рекреаційним комплексом. Найбільш лісистими є багаті на мінеральні 

води гірські райони (Рахівський, Свалявський, Воловецький, Міжгірський та 

Великоберезнянський), що дозволяє масово розвивати на їх територіях 

рекреацію, відпочинок і туризм, а також формувати кластер по туризму і 

рекреації. 

По-четверте, рекреаційні ресурси Закарпаття включають матеріально-

технічну базу рекреаційних об’єктів, частину матеріального виробництва, яка 

забезпечує потреби рекреації, об’єкти інфраструктури, трудові ресурси, зайняті 

в рекреаційному господарстві, на базі яких у перспективі доцільно створити 

кластер. Передумовами для функціонування такого кластера на території 

Закарпатської області є те, що тут уже діють 16 санаторіїв-профілакторіїв, 22 

бази відпочинку, 20 туристичних баз, 8 лікувальних санаторіїв. В області 

виокремлено 10 лікувально-оздоровчих зон та курортів. Основою цих зон є 

низка лікувально-оздоровчих закладів, об’єднаних єдиною системою лікування 

та відпочинку з однотипною інфраструктурою.   

Незважаючи на всі проблеми й труднощі, які переживає Україна за останні 

роки, процес кластеризації в її регіонах дає надію на успіх. Аналізуючи цей  

процес, слід відмітити такий феномен: бюджет України поки що не торкнувся 

його як важливого компонента соціально-економічного розвитку країни та її 

регіонів. У зв’язку з цим на процеси кластеризації економіки регіонів України 

покладаються великі надії з огляду на децентралізацію, делегування частини 

функцій управління від центральних органів влади до місцевих органів, 

передусім громадам, розширення повноважень нижчестоящих органів 

управління.   
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Висновки до розділу 3 

1. Важлива роль у реалізації регіональної стратегії економічного розвитку, 

стратегічних пріоритетів належить міжгосподарській кооперації і 

агропромисловій інтеграції, які є базою для кластеризації 

сільськогосподарського виробництва. В останньому функціонують прості та 

складні форми кооперації. Складними її формами є міжгосподарські 

об’єднання, підприємства й організації: аграрно-промислові підприємства, 

виробничі об’єднання, а також виробничі аграрно-промислові, науково-

виробничі об’єднання та ін. Тобто агропромислова інтеграція – це процес 

зближення і об’єднання галузей сільського господарства та промисловості для 

виробництва, переробки і реалізації продукції. 

2. Важливою складовою агропромислового комплексу області є харчова 

промисловість, яка включає близько 400 підприємств. Пріоритетними видами 

діяльності в галузі є виноробство, виробництво безалкогольних напоїв та 

розлив мінеральної води, хлібопекарна та консервна промисловість та ін., а 

серед галузей тваринництва сировинною базою для харчової промисловості є 

молочне та м’ясне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво та 

бджільництво. Кластеризація провідних рослинницьких галузей 

сільськогосподарського виробництва регіону здійснюється на основі прогнозу, 

тобто науково обґрунтованого передбачення, що дає інформацію про розвиток 

процесів у майбутньому. Аналогічні заходи щодо формування кластерів 

доцільно здійснити 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, а також 

овець до рівня 1990 р.        

3. З формуванням кластерів безпосередньо пов’язане лісопромислове 

виробництво, яке об’єднує лісогосподарське, деревообробне, целюлозно-

паперове та лісохімічне виробництва,  кожне з яких охоплює низку галузей, що 

функціонують у процесі виготовлення різних видів продукції. В минулому при 
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функціонуванні колгоспів і радгоспів ліси перебували у їх підпорядкуванні, а 

після роздержавлення і приватизації та формуванні нових організаційно-

правових структур у сільськогосподарському виробництві були підпорядковані 

держспецлісгоспам системи «Закарпатагроліс», які нещодавно передані у 

підпорядкування Закарпатського обласного управління лісового господарства. 

Водночас через нестачу виробничих потужностей по переробці деревини 

внаслідок необґрунтованої приватизації механічних засобів праці (пилорами, 

устаткування та ін.), вона здебільшого реалізується в круглому вигляді. 

Зважаючи на те, що в державних лісогосподарських і лісомисливських 

господарствах значною мірою втрачено виробничі потужності внаслідок 

невиваженої приватизації деревообробних та меблевих підприємств як по 

переробці деревини, так і випуску продукції побічного лісокористування, 

доцільно налогодити співробітництво з австрійськими кластерами, які 

спеціалізуються на спорудженні заводів, у тому числі підприємств по переробці 

деревини та продукції побічного користування лісом . 

4. Кластерний розвиток як чинник підвищення національної і регіональної 

конкурентоспроможності є характерною ознакою сучасної інноваційної 

економіки. Проте в Україні поки що не закладено правових основ формування 

кластерів, хоч у 2008 р. Міністерством економіки України було розроблено 

проект розпорядження КМ України «Про схвалення концепції створення 

кластерів в Україні», яке, однак, не було прийнято. У 2009 р. Міністерством 

регіонального розвитку та будівництва України спільно з НАН України 

розроблено проект Національної стратегії формування та розвитку 

транскордонних кластерів, який також не набув статусу офіційного документа. 

5. Заслуговує на увагу методика і процес формування лісових кластерів, в 

основі яких – методика, апробована у Львівській області, яка доповнена 

автором дисертаційної роботи шляхом виокремлення стадій життєвого циклу 

кластера. Така методика може бути використана і для процесу формування 

кластерів в агропромисловому виробництві. Агропромислові кластери регіону 

доцільно розширювати і за рахунок окремих підприємств добувної 
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промисловості, зокрема цеолітового родовища (Хустський район), яке є 

найбільшим в Європі. Добавки цеоліту в раціон кормів для тваринництва і 

птахівництва, а також в органічні добрива підвищують продуктивність 

поголів’я худоби та птиці, врожайність сільськогосподарських культур на 10-

15%, забезпечуючи при цьому екофільність як тваринницької, так і 

рослинницької продукції.  

6. Пріоритетним напрямом нарощування енергетичних потужностей 

Закарпаття є створення гідроенергетичного кластера шляхом модернізації 

Теребле-Ріцької ГЕС, будівництво в перспективі 5 ГЕС на ділянці р. Тиса між 

населеними пунктами Буштино і Вилок, а також на притоках річок міні-ГЕС без 

створення додаткових водоймищ (руслових ГЕС). На мінеральні води найбільш 

багаті гірські райони (Рахівський, Свалявський, Воловецький, Міжгірський та 

Великоберезнянський), що дозволяє масово розвивати на їх територіях 

рекреацію, відпочинок і туризм, а також сформувати кластери у цих видах 

економічної діяльності.   
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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 і 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 і 

постанов щодо розвитку аграрного, лісового та харчового секторів її економіки 

засвідчив підтримку процесів кластеризації, зокрема для посилення 

інноваційної складової і підвищення конкурентоспроможності як окремих сфер, 

так і регіону в цілому. 
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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 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 кластера  (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 

кластера з виробництва та переробки плодово-ягідної продукції та продукції 
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побічного лісокористування. Це сприятиме,  завдяки ефекту синергії, 

максимальному використанню ресурсів аграрного сектору та лісового 

господарства на основі  їх інтеграції. 

9. Основними учасниками плодово-ягідного кластера 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 кластера; науково-дослідні 

організації – розробники нових технологій та інших інновацій щодо 

виробництва і реалізації продукції; навчальні заклади, які забезпечать 

професійними кадрами учасників кластера; фінансові установи; громадські 

організації та органи державної влади. Їх співпраця в межах створюваного 

кластера 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 ефекту 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 
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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. 

 



191 
 

 

Список використанихджерел 

 

1. Соколенко С. І.  Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – 

К. : Логос, 2004. – 848 с.  

2. Макаренко М. В. Формування регіональної кластерної політики /  

М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний 

вісник. – 2012. – № 12 (126). – С. 197–207. 

3. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; [пер. с англ.]  ; 

под ред. и с предис.  В. Л. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. 

– 896 с. 

4. Войнаренко М. П. Механізми адаптації кластерних моделей до 

політико-економічних реалій України  / М. П. Войнаренко // Світовий та 

вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для 

забезпечення економічного розвитку території : матеріали конф., 1-2 листопада 

2001 р. – К : Спілка економістів України, 2001. – С. 25–33. 

5. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини : [навч. посіб.] /  

В. В. Козик,  Л. А.  Панкова,  Н. Б. Даниленко. – [6-е вид., стер.]. – К. : Знання, 

2006. – 406 с.   

6. Різак Т.В. Теоретико-методичні основи формування і розвитку 

кластерів в умовах зростаючої глобальної конкурентоспроможності /  

Т. В. Різак // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. 

– Вип. 11, ч. 4. – С. 102–105. – (Серія  «Економічні науки»).  

7. Дейнека О. І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних 

територій / О. І. Дейнека, В.В. Демченко // Регіональна економіка. – 2008. –№ 2 

(48). –  276 с. 

8. Великий тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://www.slovnyk.net. 

9. Вільна енциклопедія «Вікіпедія»  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki. 



192 
 

10.  Семенов Г. А. Національний кластер – новий шлях для 

прискорення економічного та інноваційного розвитку зростання України. /  

Г. А. Семенов, О. С. Богма // Вісник економічної науки України. – 2006. – № 1. 

– С. 127–133. 

11.  Ковальова Ю. Кластер як новий інструмент модернізації 

економіки // Схід. – 2007. –  № 5 (83). – С.9–13. 

12.  Скотч А. Международный опыт формирования кластеров /  

А. Скотч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.intelros.ru 

13.  Czamanski S. Study of Spatial Industrial Complexes, Halifax, Nova 

Scotia: Institute of Public Affairs, 1976. – P. 61–80. 

14.  Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 1 / редкол. :  

С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.] – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. 

– 864 с.  

15.  Концепція кластерів.  Кластерна культура [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.icps.com.ua 

16. 164. Enrignt, M. Regional Clusters and Economic Development:  

A Research Agenda. In: Staber, U. Schaefen, N. Sharma, B. (Eds). Business 

Networks: Prospects for Regional Development, Berlin. Walter de Gruyter, 1996. –  

P. 190–213. 

17.  Marshall, A.  Principles of  Economics. Variorum edition oversee by  

C. Guillebaud. – L., McMillan Press, 1961. 

18.  Becattini, G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts»  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.copetitivness.org. 

19.  Coase, R.     The Nature of the Firm. Economica, 4 (16), 1937. –  

Р. 386–405.  

20.  Романова О. А. Кластерное развития экономики региона : 

теоретические возможности и практический опыт / О. А. Романова,  

Ю. Г. Лаврикова // Экономика региона. – 2007. – № 4. – С. 40–51.   

21.  Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання, методологія та 

організації / Є. Мних // Бух. облік і аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.  



193 
 

22.  Міценко Н. План.  / Н. Міценко, І. Синишин // Економічна 

енциклопедія:  у трьох томах. Т. 2  / редкол. : С. В. Мочерний  (відп. ред.)  

[та ін.] – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 848 с. 

23.  Енциклопедія інвестицій / редкол. : Р. Дяків (відп. ред.) [та ін.] – 

К. : ТзОВ «КНИГОДРУК», 2008. – 512 с.   

24.  Смирнов І. Г. Світовий ринок логістичних послуг: географічні 

особливості  / І. Г. Смирнов // Вісник Київського університету. – Вип. 46. – 

2000. – С. 60–65. –  (Серія «Географія»). 

25.  Логистическая отрасль в Украине (2005–2007 гг.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.export.by/?act=s_docs&mode=view7id= 

16447doc=64. 

26.  Рынок логических услуг. Украина 2005 год [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.marketing.vc. 

27.  Dieter W. Rebitzer. The European Logistics Market [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http: // www.europe-

re.com/system/main.php?pageid=2242&articleid=8738. 

28.  Solvell O., Lindgvist G., Ketels C. The Cluster Initiative Greenbook. 

Stockholm, 2003. – 77 p. 

29.  Hutschenreiter G. Cluster innovativer Aktivitaten in der 

osterreichischen Wirtschaft TIP, Vienna, 1994, S. 35; Considine M. The end of the 

Line? Accountable Governance in the Age of Networks, Partnerships, and Joined-

Up Services, International Journal of Policy, Administration and Institutions 15. 01. 

2002. 

30.  Шовкалюк В. С. Кластери та інноваційний розвиток України / 

В.С. Шовкалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://eep.org.ua/files/2008_Створення%20та%20функціонування%20інноваційн

их%20кластерів.pdf.  

31.  Innobarometr bada kwestie przynaleznosci do klastrow I innowacji.  

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.pi.gov.pl/page.php?cat=22&item=10628.  



194 
 

32.  Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку 

підприємств і територіальних утворень  / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка 

України – 2010. – № 2 (579). – С. 14–23. 

33.  Похильченко О. Кластерна форма організації економіки як один із 

факторів впливу на її конкурентоспроможність : тези доповідей  на VІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. [«Маркетинг та логістика в системі 

менеджменту»]. – Львів : Львівська політехніка,  2008. – С. 370. 

34.  Ковальова Ю. М. Кластер як нова форма організації та розвитку 

економіки / Ю.М.Ковальова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Economics/22544.doc.htm 

35.  Мікловда В. П. Стратегічний потенціал економічної системи : 

інноваційні та інституціональні механізми його активізації : [моногр.] / 

[Мікловда В. П., Шандор Ф. Ф., Кубіній Н. Ю. та ін.]. – Ужгород. 2014. –  

420 с. 

36.  Лисиця Т. М. Розвиток інноваційних кластерів в умовах 

глобалізації економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http:eep.org.ua/files/2008_Створення%20та%20функціоенування%20інноваційн

их%20кластерів.pdf. 

37.  Шовкалюк В. С. Сучасна інноваційна політика : стан, проблеми та 

перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнар. форуму, (Дніпропетровськ, 19-20 

листоп. 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Німецьке товариство 

технологічного співробітництва (GTZ), Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація. – Дніпропетровськ,  2009. – С. 10–26. 

38.  Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev.2 від 20 

грудня 2006 р. №1893/2006) ДК009:2010, затверджено із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 29 листопада  

2010 р. № 530, прийнято наказом Держспоживстандарту України від 

11.10.2010 р. № 457. [Чинний від 01.01.2012 р.]. Класифікація видів 

економічної діяльності. – К., 2010. 



195 
 

39.  Башнянин Г. Регулювання  / Башнянин Г., Вовчак О.,  

Макарець О., Мочерний С. // Економічна енциклопедія :  у трьох томах. Т. 3 / 

редкол. : С. В. Мочерний  (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр 

«Академія»,  2002.  – 952 с. 

40.  Тищенко О. Державна кластерна політика в контексті формування 

інноваційної моделі розвитку національної економіки / О. Тищенко,  

С. Заніздра // БізнесІнформ. – 2014. – № 8. – С. 34–39. 

41.  Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 2 / редкол. :  

С. В. Мочерний  (від. п.ред.) [та ін.].  – К. : Видавничий центр «Академія»,  

2002. – 848 с. 

42.  Паливода М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів 

промислових підприємств в економіці України / М. Паливода // Економіка 

України. – 2015. –№ 11 (648). – С. 45–55. 

43.  Державна регіональна політика України : особливості та 

стратегічні пріоритети : [монографія] / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 

2007. – 768 с. 

44.  Ларіна Я. Транскордонне співробітництво  / Я. Ларіна // 

Економічна енциклопедія:  у трьох томах. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний  

(відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002.  – 952 с. 

45.  Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 

Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів 

європейської інтеграції. Вип. XV НАН України. / Ін-т регіональних 

досліджень; редкол.  : відп. ред. М. І. Долішній. – Львів – Луцьк : ред.-вид. 

відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 442 с.  

46.  Європейські інтеграційні процеси і транскордонне 

співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, 

історія, право: тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих науковців, (Луцьк, 19-20 травня 2005 р.)  / за ред.  

В. Й. Лажніка,  В. С. Федонюка. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. 

Лесі Українки, 2005. – 510 с. 



196 
 

47.  Транскордонне співробітництво в умовах розширення 

Європейського Союзу на Схід : [монографія]  /  [В. П. Мікловда, М. А. Лендєл, 

С. С. Слава, С. В. Сембер та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., член-кор. 

НАН України В. П. Мікловди. – Ужгород : Карпати, 2006. – 496 с. 

48.  Сталий розвиток Карпат : сучасний стан та стратегія дій : тези 

доповідей міжнар. наук.-практ. конф. / редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – 

Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2006. – 196 с. 

49.  A határon átívelő egyűttműkődés perspektívái – a munkaerőpiac az 

Európai Unió határán / Перспективи транскордонного співробітництва – Ринок 

робочої сили на прикордонні Європейського Союзу/ The prospects of cross-

border cooperation – Labour market on the frontier of the European Union // 

Nuíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási szak, 

2008. – 208 с.  

50.  Науковий вісник Ужгородського університету. Транскордонне 

співробітництво в умовах розширення ЄС на Схід. – Спец. Вип. 20. –Ужгород, 

2006. – (Серія «Економіка»).  

51.  Мочерний С. Продуктивні сили / С. Мочерний // Економічна 

енциклопедія:  у трьох томах. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний  (відп. ред.)  

[та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002.  – 952 с. 

52.  Мочерний С. Господарський механізм / C. Мочерний //  

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. 

ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. –  864 с.  

53.  Мочерний С. Відтворення господарського механізму /  

С. Мочерний // Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / редкол. :  

С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. 

– 864 с. 

54.  Мочерний С. Механізм дії економічних законів / С. Мочерний 

// Економічна енциклопедія:  у трьох томах. Т. 2 / редкол. :  

С. В. Мочерний  (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 

2002. – 848 с. 



197 
 

55.  Мочерний С. Зменшення основних економічних ризиків /  

С. Мочерний  // Економічна енциклопедія:  у трьох томах. Т. 2 / редкол. :  

С. В. Мочерний  (відп. ред.)  [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 

2002. – 848 с. 

56.  Різак Т.В.  Механізм регулювання конкурентоспроможності 

регіональних кластерів в умовах глобалізації / Т.В. Різак // Глобальні та 

національні проблеми економіки: [наукове фахове видання]. –  2015. – Вип. 5 

[Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/issue-

5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/891-rizak-t-v-mekhanizmi-regulyuvannya-

konkurentospromozhnosti-regionalnikh-klasteriv-v-umovakh-globalizatsiji 

57.  Веклич О. Закон відповідності між рівнем розвитку продуктивних 

сил і природно-ресурсним потенціалом / О. Векдич // Екологічна енциклопедія 

: у 3 т.  Т. 2 : Є–Н / редкол. : А. В. Толстоухов (гол. ред.)  [та ін.]. – К. :  

ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2007. – 416 с. 

58.  Шапочка М. К. Ресурсовідтворення  / Шапочка М. К., Карінцева 

О. І.  // Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3 : О–Я  / редкол. : А. В. Толстоухов 

(гол. ред.) [та ін.]. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. –  

472 с. 

59.  Шапочка М. К. Ресурсовідновлення / Шапочка М. К., Карінцева 

О.І. // Екологічна енциклопедія: у 3 т. Т. 3 : О–Я / редкол. : А. В. Толстоухов 

(гол. ред.) та ін. – К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – 

472 с. 

60.  Семенюк Е. Розвиток сталий / Е. Семенюк // Економічна 

енциклопедія:  у трьох томах. Т. 3 : О–Я / редкол. : С. В. Мочерний  (відп. ред.) 

[та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002.  – 952 с. 

61.  Марушевський Г. Стратегічні пріоритети збалансованого 

розвитку України  / Г. Марушевський, Т. Тимочко // Екологічна енциклопедія :  

у 3 т. Т.3 : О–Я / редкол. : А. В. Тостоухов (гол. ред.) [та ін.]. – К. :  

ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – 472 с. 



198 
 

62.  OECD Bologna Charter on SME, Policies 2000, www.oecd.org; Feser 

E.J. Old and New theories of Industry Clusters, in Clusters and Regional 

Specialisation, ed. By M. Steiner. P. 18–40, London, Pion Ltd, 1998. 

63.  Rosenfeld S. A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of 

Economic Development, European Planning Studies, № 5, 1997. 

64.  Enright M. J. The Globalisation of Competition and the Localisation of 

Competition: Policies Toward Regional Clustering, in N. Hood, The Glodalisation 

of Multinational Enterprise Activity and Economic Development, MacMillan, 

London, 2000. – P. 59  

65.  Bergman E. and Feser E. Targeting North Corolina Manufacturing: 

Understanding the State’s Economy Though Industrial Cluster Analysis, UNC 

Institute for Economic Development, Chapel Hill. 1996; Carlino G. A. Increasing 

returns to scale in metropolitan manufacturing. Journal of Regional Science, № 19, 

1979. – P. 363–373. 

66.  Morgan K. Learning Region: Institutions, Innovation and Regional 

Renewal, Regional Studies 31 (5), 1997. – P. 491–503 

67.  Fairley J. and Lloyd G. Enterprise in Scotland – a midterm assessment 

of an institutional innovation for economic development, Regional Development 

Agencies in Europe. London: Jessica Kingsley Publishers, 1998. – P. 16–31. 

68.  Best M. The New Competition: Institutions of Industrial Restructuring, 

Cambridge: Polity Press, 1990. – P. 17 

69.  FT, Mark Nicholson and Brian Groom, Motorola may signal changing 

times throughout Scotland’s “Silicon Glen”, 12. 04. 2001. 

70.  FT Survey, Cambridge and its Region, 27 Jan. 2000. (The Economist, 

E. Edwards, London, World Financial Center, May 18th 1998). 

71.  Miller, Riel. Measuring What People Know: Human Capital 

Accounting for the Knowledge Economy, OECD, Paris, 1996. – P. 35. 

72.  FT, Ken Warn. Canada “Could Ride out US Economic Slowdown”, 

11.01.2001. 

73.  The Economist, Japan’s great hope, 4th August, 2001. 



199 
 

74.  The Economist, A Survey of Business in Japan, 27 November, 1999. 

75.  Yoshino M. Y. Strategic Alliances: An Entrepreneurial Approach to 

Globalisation, Harvard College, 1995. – P. 67. 

76.  Harrison S. J. Canon and Sony drive product innovation through 

networking and application-focused R&D/Journal of product innovation 

management, N. Y., Vol. 14, N 4, 1997.   

77.  Брувер А. Стратегічне планування місцевого розвитку : розробка 

та впровадження проектів : [навч. посіб.] / А. Брувер, Н. Руденко,  

С. Грищенко. – К. : Європейська Комісія, 2006. – 186 с. 

78.  Чечелюк П. Кластер – не пресмыкательство перед западом, а 

новая инициатива в строительном бизнесе  / П. Чечелюк // Зеркало недели. – 

2003. – № 36. 

79.  Gollub J. Cluster-based economic development: A key to regional 

competitiveness-case studies, Springfield, VA National Technical Information 

Service, 1997. –  P. 37–61. 

80.  UK 1999, The Official Yearbook of Great Britain, L. 1998. – P. 34. 

81.  Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет 

статистики України;  за ред. Осауленка О. Г. – К. : Державне підприємство 

«Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 566 с. 

82.  Статистичний щорічник України за 2013 рік / Державна служба 

статистики України; за ред. Осауленка О. Г. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2014. 

– 534 с. 

83.  Козак Ю. Г. Міжнародна економіка : в питаннях та відповідях : 

[навч. посіб.] / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський  – К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. – 766 с. 

84.  Regional Economic Policies in Japan. Ed. by MITI, 1999. – P. 74 

85.  BMBF Report of the Federal Government on research, 1996. –  9-11. 

86.  Edwards B. Capitals of Capital: Financial Centres Survey, The 

Economist, May 1998. 



200 
 

87.  Francois de Closets, Tant et Plus, Bernard Grasset, Paris, 1992. –  

P. 47-80 

88.  LOADDT (La Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 

Développement Durable du Territoire) –  Закон про довготермінову 

облаштованість і розвиток територій було прийнято 25 червня 1999 р. 

89.  DATAR. Systémes productifs locaux, Bougnoux B., Le Duc M., 

Reverdy B. Paris, Janvier 2001. 

90.  Paulette Pommier, Les systémes productifs locaux, Paris, 2002. –  

P. 24–28. 

91.  Різак Т.В. Міжнародний досвід функціонування кластерів /  

Т.В. Різак // Вісник Одеського національного університету. Т. 20. – Вип. 2/1. –

2015. –  С.127–130. –  (Серія «Економіка»).  

92.  FT Survey. The South of France, Ridding J. Citadels of Quiet for the 

Scientific Elite, November 8, 1995. 

93.  Островская Е. Франция – тенденции роста сохраняются /  

Е. Островская // МЭиМО. – 2000. – №8. 

94.  Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба 

статистики України; за ред. Осауленка О. Г. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2011. 

– 560 с. 

95.  Sokolenko S. Neuvostoluton ja Suomen yritysten tilapaissuhteet syyta 

vakinaistaa, Talouselama, № 34, 23.11.1974. S. 36-37. 

96.  Schienstock G. & Hӓmӓlӓinen T. Transformation of the Finish 

Innovation System: A Network Approach, Helsinki, Sita, 2001. –  P.7. 

97.  MELTA, Finnish Forest Sector Economic Outlook, 1998-1999, 

Finnish Forest Research Institute, November 1998, Helsinki. 

98.  Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations – The Finnish 

Case, Foreword in D. Steinbock, The Competitive Advantage of Finland – From 

Cartels to Competition, Taloustieto Oy, Helsinki, Finland, 1998. – P.5. 



201 
 

99.  ISTAT, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi, Roma, 

1996, consultabile nel sito [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.cens.istat.it 

100. Analisi del mercanto dei servisi Visibilitá e qualitá dei servizi alle 

piccolo e medie imprese, Consolidamento PMI, Profili 67 Unioncamere Unione 

Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Roma, 

2000; Italy OECD economic surveys, paris, 1997. – P. 111-156. 

101. Snstituto Nazionale di Commercio Estero, Rapporto sul Commercio 

Estero. Roma, 1997. – P. 37-49. 

102. Amselmi Giulio. Veneto Economy and …, ANSA-Press Agency. 

Venezia, 2001. – P. 32-62. 

103. C.E.I., Meeting of the Heads of Government of the Member States of 

the Central European Initiative, Final Dicument, Trieste. 23 November. 2001 

104. Bayer K. and W. Polt. Zwishen Rohstoff und Finalprodukt: Die 

wirtschaftliche Wetdewerbfӓhigkeit des Wirtshaftsbereiches Holz-Papier, TIP, 

Vienna,1993 

105. Лукінов І. Східний і західний вектори політики загальносвітової 

трансформації / І. Лукінов // Економіка України. – 2001. –  №7. 

106. UN/ECE, CEI, Investiguide 2001-2002, Trieste, November 2001. 

107. 32. Кемені Л. Проблеми і перспективи розвитку регіонів 

Угорщини, 1990 – 2001 рр. : матеріали міжнар. екон. форуму [«Нові виробничі 

системи і прискорений розвиток регіонів», 16 листопада 2001 р.] /  

Ласло Кемені. –  К., 2001. – С. 67  

108. Nyznikiewicz B., B. Pinot, M. Grabowski. Coping with Capitalism: 

The New Polish Entrepreneurs, IFC Discussion Paper № 18, 1993. 

109. Ministerstvo Hospodarstvi Ceske Republicy, Informace o vynziti 

statnich financnich prostredkn Ceske republiky na podporu malcho a strdniho 

podnikani za rote 1993. Manuscript, 1994. – P. 1. 

http://www.cens.istat.it/


202 
 

110. Стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/05/Strategiya.pdf 

111. Кудак К.М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора 

економіки регіону на засадах кластеризації / К.М. Кудак // Регіональна 

економіка. – 2014. –  №. – С.172-179. 

112. Коваленко  Г.В.  Кластери як перспективна форма інтеграції та 

кооперації розвитку АПК / Г.В. Коваленко [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.stattionline.org.ua/agro/43/4402-klasteri-yak-perspektivna-

forma-integraci%D1%97-ta-kooperaci%D1%97-rozvitku-apk.html 

113. Народне господарство Закарпатської області :  збірник / 

Держкомстат УРСР, Закарпатське обласне управління статистики. – Ужгород, 

1987. – 223с. 

114. Статистичний щорічник «Закарпаття 2001» / Державний комітет 

статистики, Закарпатське обласне управління статистики. – Ужгород, 2002. – 

521 с. 

115. Статистичний щорічник Закарпаття за 2014 рік / Головне 

управління статистики у Закарпатській області / за ред. Г. Д. Гриник. – 

Ужгород,  2015. – 495 с. 

116. Статистичний щорічник Закарпаття за 2005 рік / Державний 

комітет статистики України, Головне управління статистики у Закарпатській 

області. – Ужгород, 2006. – 595 с.  

117. Сільське господарство Закарпаття: статистичний збірник /  Головне 

управління статистики у Закарпатській області. – Ужгород, 2015. – С. 51 

118. Виробництво сільськогосподарських культур та їх переробка у 

2014 році: статистичний бюлетень. – Ужгород, 2015. – 28 с.  

119. Поголів’я худоби та виробництво тваринницької продукції : 

статистичний бюлетень / Головне управління статистики у Закарпатській 

області. – Ужгород,  2015. – С. 22 

http://www.stattionline.org.ua/agro/43/4402-klasteri-yak-perspektivna-forma-integraci%D1%97-ta-kooperaci%D1%97-rozvitku-apk.html
http://www.stattionline.org.ua/agro/43/4402-klasteri-yak-perspektivna-forma-integraci%D1%97-ta-kooperaci%D1%97-rozvitku-apk.html


203 
 

120. Матьовка Т.В. Предпосылки формирования региональных 

кластеров в животноводческой сфере агропромышленного комплекса /  

Т.В. Матевка // Научные записки Международного академического  общества  

Михала Балудянского : междун. журнал.  – 2016. – Вип. 1 – С. 102–107 

121. Штомпель М.В. Технологія виробництва продукції вівчарства : 

[навч. вид.] / М.В. Штомпель, Б.О. Вовченко.  — К. : Вища освіта, 2005. —  

343 c. 

122. Закон України  «Про фермерське господарство» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/973-15 

123. Гавура В.О. Алгоритм кластеризації економіки регіону (на 

прикладі Волинської області) / В.О.  Гавура  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1161 

124. Загальна характеристика лісів України / Державне агентство 

лісових ресурсів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=211A226A109C

8D500D33B75EFF8E7AFC?art_id=62921&cat_id=32867   

125. Мікловда В. П. Гірські території Закарпаття : соціально-економічні 

трансформації : [монографія]  /  [В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Сембер С.В. та 

ін.]; за ред. В.П. Мікловди. – Ужгород : ПП «Бреза», 2012. – 240 с.  

126. Лісове господарство та переробка деревини у 2012 році :  

статистичний бюлетень / Головне управління статистики у Закарпатській 

області. – Ужгород, 2013. – С. 21. 

127. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Береговодержспецлісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області / Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна 

експедиція. – Львів,  2015. 

128. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Великоберезнянський 



204 
 

держспецлісгосп» ГДСЛАП «Закарпатагроліс» Закарпатської області.  

/Державний комітет лісового господарства України; Українське державне 

проектне лісовпорядне виробниче об’єднання «Укрдержліспроект»;  Львівська 

державна лісовпорядна експедиція – Львів, 2015. 

129. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Воловецьдержспецлісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області. / Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна експедиція 

– Львів, 2015. 

130. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Міжгір’ядержспецлісгосп»» 

ГДСЛАП «Закарпатагроліс» Закарпатської області. /Державний комітет 

лісового господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне 

виробниче об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна 

експедиція – Львів, 2015. 

131. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Мукачеведержспецлісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області. /Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна експедиція 

–Львів,  2015. 

132. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Перечиндержспецлісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області /Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна експедиція 

- Львів , 2015. 

133. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Свалявадержспецлісгосп» ГДСЛАП 



205 
 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області / Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна 

експедиція. -  Львів, 2015. 

134. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Тячівдержспелісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області. / Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна 

експедиція. –Львів, 2015. 

135. Пояснювальна записка перспективного плану організації та 

розвитку лісового господарства філіалу «Хустдержспецлісгосп» ГДСЛАП 

«Закарпатагроліс» Закарпатської області. /Державний комітет лісового 

господарства України; Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об’єднання «Укрдержліспроект»; Львівська державна лісовпорядна 

експедиція. – Львів, 2015. 

136. На Закарпатті розроблено концепцію створення кластера 

будування дерев’яних будинків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakarpattya.net.ua/News/71184-Na-Zakarpatti-rozrobleno-kontseptsiiu-

stvorennia-klastera-buduvannia-derev%E2%80%99ianykh-budynkiv 

137. Резолюція учасників круглого столу "Закордонний досвід та 

розвиток мисливського господарства в Україні" 09.06.2015 р.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :   http://dklg.kmu.gov.ua/ 

forest/control/uk/publish/article?art_id=151183&cat_id=32888 

138. Матвієнко В. М. Перспективи створення та функціонування 

транскордонного лісопромислового кластеру в Карпатському регіоні /  

В.М. Матвієнко, Р. Ю Поліщук., І. М Стригун. – C. 287. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу :  file:///C:/Users/ok/Downloads/ktvsh_2014_10_27%20(1).pdf   

139. Дяченко І. Параметри рентонесучих лісових угідь з грибними та 

ягідними ресурсами на мікрорегіональному рівні Закарпаття / І. Дяченко,  

http://dklg.kmu.gov.ua/%20forest/control/uk/publish/article
http://dklg.kmu.gov.ua/%20forest/control/uk/publish/article


206 
 

Т. Дяченко // Сучасний стан, напрями відновлення та перспективи розвитку 

харчової і переробної промисловості Закарпаття: матеріали регіон. наук.-

практ. конф., 7 липня 1998 р. – Ужгород : Патент, 1998. – 316 с. 

140. Кургузенкова Л. Побічне лісокористуванняв діяльності 

лісогосподарських підприємств  / Л.Кургузенкова   [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  

http://www.rusnauka.com/6_NITSHB_2011/Economics/10_80462.doc.htm  

141. Сахарнацька Л. Раціональне використання продуктів побічного 

користування лісу — запорука сталого розвитку лісових екосистем / 

Л. Сахарнацька // Теорія і практика природокористування  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/6.pdf  

142. Просянкіна-Жарова Т. І. Державна підтримка формування 

кластерних структур різної типології як засіб активізації інвестиційної 

діяльності в аграрному регіоні / Т. І. Просянкіна-Жарова [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1811 

143. Соколенко С. Інвестиційний та інноваційний розвиток 

Карпатського регіону – кластер лісової і деревообробної промисловості /  

С. Соколенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ucluster.org/sokolenko/2009/04/investicijnyj-ta-innovacijnyj-rozvytok-

karpatskogo-regionu-klaster-lisovoj-i-derevoobrobnoj-promyslovosti/ 

144. Матьовка Т. В. Передумови формування регіональних плодово-

ягідних та виноградних кластерів у провідних секторах агропромислового 

комплексу України / Т. В. Матьовка // Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету.  – Вип. 12. – Одеса, 2015. – С. 138–142. –  (Серія 

«Економіка і менеджмент»).  

145. Гавура В.О. Алгоритм кластеризації економіки регіону (на 

прикладі Волинської області) / В.О. Гавура [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1161 

146. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : 

матеріали XХ міжнар. наук.-прак. конф., (Одеса, 7 –11 вересеня 2015 р.).  



207 
 

Том І. Ч. І / Національна академія наук України, Інститут досліджень науково- 

технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ–

Одеса : 2015. – 188 с.  [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/12446/1/Problemy%20i%20perspekty

vy%20pozvytku%20inovatsiinoi%20ekonomiky.tom_1_1.pdf 

147. Горкіна П. Туган-Барановський Михайло Іванович / П. Горкіна // 

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний 

(від.п. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.  

148. Історія економічних вчень: [підруч.] / Л. Я. Корнійчук,  

Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред. Л. Я. Корнійчука,  

Н. О. Татаренко. – К. : КНЕУ, 1999. – 554 с. 

149. Організація виробництва і аграрного бізнесу в 

сільськогосподарських підприємств : [підруч.]  / С. П. Азізов,  

П. К. Канінський, В. М. Скупий; за ред. проф. С. П. Азізова. – К. : ІАЕ, 2001. – 

834 с. 

150. Павлишенко М. Кооперація сільськогосподарська  /  

М. Павлишенко, Г. Черевко // Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 2 / 

редкол. : С. В. Мочерний  (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр 

«Академія», 2002. – 848 с. 

151. Залога Є. Агропромислова інтеграція / Є. Залога // Економічна 

енциклопедія : у трьох томах. Т.1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.)  

[та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.  

152. Топішко І. Виробничі об’єднання / І. Топішко // Економічна 

енциклопедія: у трьох томах. Т.1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. 

– К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.  

153. Рацин І. Проблеми розвитку галузей садівництва, виноградарства і 

виноробної промисловості Закарпаття / І. Рацин  // Економіка Закарпаття 

сьогодні і завтра : шляхи виходу з кризи : матеріали наук.-практ. конф. – 

Ужгород: ВАТ «Патент», 1997. – 380 с. 



208 
 

154. Гісем В. Діяльність підприємств харчової і переробної 

промисловості в корпорації «Закарпатсадвинпром» / В. Гісем // Сучасний 

стан, напрями відновлення та перспективи розвитку харчової і переробної 

промисловості Закарпаття : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 7 липня 1998 

р. – Ужгород : Патент, 1998. – 316 с. 

155. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол. :  

С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. 

– 952 с.  

156. Симоненко В. Прогнозування бюджетне / В. Симоненко // 

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний 

(від.п. ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.  

157. Сучасний стан, напрями відновлення та перспективи розвитку 

харчової і переробної промисловості Закарпаття: матеріали регіон. наук.-

практ. конф., 7 липня 1998 р. – Ужгород : Патент, 1998. – 316 с. 

158. Концепція сталого розвитку Закарпаття : [схвалена рішенням 

обласної ради четвертого скликання від 16 жовтня 2002 р. № 71]. 

159. Гоблик В.В. Формування транскордонних транспортно-

логістичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних 

регіонів України / В.В. Гоблик, В.В. Папп // Економічний форум. – 2013. –  

№ 4. – С. 55–63. –  [Електронний ресурс].  – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2013_4_12 

160. Матьовка Т. В. Кластери у сферах агропромислового виробництва 

регіону: проблеми та перспективи розвитку / Т. В. Матьовка // Науковий 

вісник Ужгородського університету. – Вип. 1 (47). Т.1. – Ужгород, 2016. –  

С. 56–60. – (Серія «Економіка»). 

161. Фурдичко О. І. Ефективність ресурсно-виробничого потенціалу 

лісогосподарського комплексу (теорія, методологія, практика): [монографія]  / 

О.І. Фурдичко. – Львів : Видавництво «Світ», 1995. – 288 с.   



209 
 

162. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах /  

[М. В. Чернявський, Р. Швіттер, Р. В. Ковалишин, А. І. Угрин, та ін.] ; за ред. 

М. В. Чернявського. – Львів : ЛА «Піраміда», 2006. – 86 с. 

163. Молотков П. И. Буковые леса и хозяйство в них  / П.И. Молотков.  

– Москва : Лесная промышленность, 1966. – 268 с. 

164. Молотков П. И.  Естественное возобновление лесов /  

[ П.И. Молотков и др.]. – Ужгород : Карпати, 1971. – 122 с. 

165. Олійник Р. Р. Нова еколого-економічна стратегія лісокористування 

для Українських Карпат / [Р.Р. Олійник, М.Ю. Попков, В.М. Брежнєв,  

В.С. Олійник та ін.].  // Науковий вісник. – Вип. 14. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. 

– С. 47–51. 

166. Парпан В. І. Здобутки УкрНДІгірліс / В.І. Парпан // Проблеми 

запровадження сталого лісового господарства. – Івано-Франківськ, 2005. –  

С. 5–12. 

167. Парпан В. І. Екологічні основи використання лісів України за їх 

цільовим призначенням / В.І. Парпан, М.В. Чернявський, В.М. Ільчук //  

Екологія та ноосферологія. Т.3. – 1996. – № 5. – С. 24–34   

168. Парпан В. І. Наукові основи сталого лісокористування 

Українських Карпат : матеріали міжнар. конф. «Гори і люди» (в контексті 

сталого розвитку) / [Парпан В. І., Шпарик Ю. С., Бюргі А., Коммармот Б. та 

ін.]. –    Т1. – Рахів, 2002. – С. 433–437. 

169. Парпан В. І. Гірське лісівництво в контексті Карпатської конвенції 

/В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик // Сталий розвиток Карпат : сучасний стан та 

стратегія дій : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. / редкол. : відп. ред. 

В. С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2006. –  

С. 65–68. 

170. Коваль Я. В. Формування ринково-орієнтованого економічного 

механізму в лісоресурсній сфері / Я.В. Коваль // Сталий розвиток Карпат : 

сучасний стан та стратегія дій : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. / 



210 
 

редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН 

України, 2006. – С. 72-75. 

171. Бабич Р.Б. Ліси Карпат – важлива складова еколого-економічної 

безпеки регіону / Р.Б. Бабич, О.М. Дзюбенко // Сталий розвиток Карпат : 

сучасний стан та стратегія дій : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. / 

редкол. : відп. ред. В.С. Кравців. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН 

України, 2006. – С. 68–71. 

172. Лісопромисловий комплекс. Географія промислових комплексів : 

[навч. матеріали онлайн] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.westudents.com.ua/glavy/83327-46-lsopromisloviy-kompleks.html    

173. Шаблій О. І. Лісопромисловий комплекс Української РСР. 

Питання теорії і моделювання / О. І.  Шаблій. – Львів : Вища школа, 1973. – 

187 с.  

174. Туныця Ю. Ю. Комплексное лесное хозяйство / [ Ю. Ю. Туныця, 

И. И. Грунянский, В. Ф. Верес и др.]. – М. : Агропромиздат, 1987. – 215 с. 

175. Пила В. И. Программно-целевое планирование межотраслевого 

лесопромышленного комплекса / В. И. Пила. – К. : Наукова думка, 1990. –  

204 с.  

176. Кінцевий Звіт швейцарсько-українського проекту розвитку 

лісового господарства в Закарпатті, Україна  / Координаційний офіс проекту 

FORZA. – м. Ужгород, 25 березня 2011 р. 

177. Сембер С.В. Кластеры в сфере лесопромышленного производства 

региона: проблемы и перспективы развития / С.В. Сембер, Т.В. Матевка // 

Вестник НГИЭИ. Экономические науки. – Вып. № 5 (60). – 2016. –С. 67–73. 

178. Кононеко В. Стратегія економічного розвитку / В. Кононенко // 

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. 

ред.) [та ін.]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.  

179. Марушевський Г. Б. Сталий розвиток / Екологічна енциклопедія : 

у 3 т. Т. 3: О–Я  / редкол. : А. В. Толстоухов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ТОВ 

«Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – 472 с. 



211 
 

180. Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення 

конкурентоздатності економіки України на основі кластерів : міжнар.  наук.-

прак. конф. [«Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів», 

(м. Львів, 26-27 червня 2008 р.)] // Економіст. – 2008. – № 10. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http:/ucluster.org/sokolenko/2008/06/posylennyakonkurentozdatnosti-ekonomiki-

ukrajini-na-osnovi-klasteriv    

181. Концепція створення кластерів в Україні від 29.08.2008 р. (проект) 

/ М-во економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=121164  

182. Проект концепції Національної стратегії формування та розвитку 

транскордонних кластерів / Офіц. сайт М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житл.-

комун. господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.minregionbud.gov.ua/uk/publish/category/28895    

183. Мікула Н. А. Пріоритети створення інноваційно-інвестиційних 

транскордонних кластерів та промислових зон у західних регіонах України : 

аналітична записка до Адміністрації Президента України / Н. А. Мікула 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.niss.lviv.ua/file/2011/03/173222.pdf  

184. Ільчук В. П. Формування кластерів як засіб підвищення 

конкурентоспроможності економіки регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // 

Проблемы формирования новой экономики ХХІ века : материалы 1-й 

междунар. науч.-практ. интернет-конф., 17-19 дек. 2008 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2008dec/5_ilchuk.html   

185. Буткевич О. Кластер як об’єкт господарсько-правової політики 

держави: актуалізація проблеми / О. Буткевич  // Юрист України. – 2013. –  

№ 4 (25). – С. 43–49. 

186. Гуренко А. В. Роль та місце ринкової інфраструктури у 

формуванні кластерів / А. В. Гуренко // Часопис економічних реформ / 



212 
 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2013. 

– № 1 (9). – С. 5–11. 

187. Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : 

монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів : 

Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 367 с. 

188. Кирилов Ю. Є. Кластери як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації 

[Електронний ресурс] / Ю. Є. Кирилов // Ефективна економіка / 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – 2013. – 

№12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2608 

189. Ортіна Г. В. Кластеризація як напрям реалізації антикризової 

стратегії розвитку регіонального сектора економіки / Г. В. Ортіна // 

Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський університет імені 

Альфреда Нобеля. – 2014. – № 1 (7). – С. 337–342. 

190. Присяжнюк А. Ю. Інституційний розвиток економічної системи в 

контексті кластеризації / А. Ю. Присяжнюк // Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 5. –  

С. 14–21. 

191. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: [монографія] 

: у 2 т. Т. 1 / Г. Г. Півняк (ред.), А. І. Амоша, Б. М. Андрушків, К. Є. Бабенко, 

Г. В. Баранець. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет. – 

2014. – 629 с. 

192. Сембер С.В. Strategic reference points of industrial clusters 

formationin in  the regional economic system / Sember  S., Matyovka T.// 

Устойчивое развитие : международный журнал. – 2016. – Вип. 1/2016. –  

С. 4–12. 

193. Карпатский рекреационный комплекс / под. ред. :  

Долишний М. И., Нудельман М. С., Ткаченко К. К. – К. : Наукова думка, 1984. 

– 184 с. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2608


213 
 

194. Мацола В. І. Рекреаційні ресурси Закарпатської області і 

перспективи їх використання / В.І. Мацола, М.В. Копач // Проблеми 

регіональної політики. – Львів : Світ, 1995. – С. 123–131. 

195. Химинець В. Еколого-економічні засади сталого розвитку 

Закарпаття : [монографія]  / В. Химинець. – Ужгород : Карпатська вежа, 2004. 

– 212 с. 

196. Гапак Н. М., Слава С. С. Кластеризація субрегіонів за активністю 

підтримки пріоритетних видів економічної діяльності : емпірична модель на 

прикладі Закарпатської області / Н.М. Гапак, С.С. Слава // Регіональна 

економіка /ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України». – 2015. – № 2. – С. 37–43. 

 

 

 



214 
 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 
 



215 
 

Додаток А 

Загальні дані по 23 групах виробничих кластерів  США [1, с. 415] 

№ Кластер 

Кількість 

секторів -  

учасників 

Кількість 

компаній 

Кількість 

працюючих 

(1000) 

Додана 

вартість, 

млн. дол. 

1 Металообробка 116 102403 4507,2 304630,3 

2 Транспортне машинобудування 58 72459 4052,6 323894,4 

3 Хімікалії і гума 48 33897 2390,9 293299,7 

4 Електроніка і комп’ютери  38 42188 3310,2 287121,0 

5 Розфасовані харчові продукти 44 17783 1518,9 168407,6 

6 Поліграфічна продукція 32 75968 2466,3 204306,3 

7 Вироби з деревини 23 40286 883,7 44962,1 

8 Трикотажні вироби  23 24073 1516,4 66789,6 

9 Фабричні тканини 22 27783 1553,5 68244,6 

10 Кольорові метали  14 6137 214,8 17300,4 

11 Рідкі і консервовані товари 12 2934 319,7 54490,2 

12 Шкіряні вироби 9 1873 100,9 4511,6 

13 Аерокосмічна техніка  10 4284 1164,7 108546,7 

14 Фуражна продукція 10 3156 318,8 70724,1 

15 Офсетне і набірне виробництво 14 15225 601,5 79229,3 

16 Алюміній  9 3129 313,8 29314,5 

17 Деталі і вузли для транспорту 9 25980 467,3 26673 

18 Бетон, цемент і цегла  8 8192 215,1 15052,5 

19 Керамічні вироби 8 1861 54,2 3572,8 

20 Тютюнові вироби 4 89 38,0 27206,3 

21 Молочні продукти 6 1870 158,7 19811,6 

22 Нафтопродукти 5 1083 103,8 22569,4 

23 М’ясні вироби 5 3403 465,0 24047,6 

 



216 
 

Додаток Б 

Організаційна схема програми jOCA(Канада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет міністрів  

Кабінет 6-ти міністерств  

Міністерство 

промисловості 

«Провідні групи» 6-ти міністерств – 

головні керівники (централізована 

спрямовуюча роль) 
 

 

СEDS Секретаріат 

економічного 

розвитку спільнот 

Онтаріо 

Регіональні групи міністерств – 

керівництво середньої ланки 

(Регіональна координація та 

затвердження) 

Територіальні групи міністерств 

(прямий контакт з підприємцями 

та розгляд проектів ТР) 

Кандидати на 50-процентне 

фінансування для проектів 

економічного розвитку спільнот 
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Додаток В 

Показники конкурентних переваг і складових економічної  

та промислової політики Фінляндії [1, с. 497] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори 

виробництва 

(вхідні умови) 

 
Умови попиту 

Споріднені та 

підтримуючі галузі 

Фірмова стратегія, 

структура і 

конкуренція 

 

Фірми  

 

Державна  

політика 

 

МСП 

 

Логістика  

Енергетика і сировинні 

матеріали 

 

Праця та освіта 

 

Технології  

Міжнародні угоди та 

інтеграція 

 

Конкуренція  

 

Навколишнє середовище  

 

Фінансування та податки  

 

Загальна економічна 

політика  
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Додаток Г 

Параметри індустріальних округів регіону Венето [1, с. 211] 

Округ  Кількість 

міст в ІО 

Спеціалізація  Кількість 

місцевих 

фірм  

Число 

працюючих у 

спеціалізованих 

секторах 

1. Район П’єдемонтана 127 Текстиль/модний одяг 17454 53568 

2. Південний район 127 Текстиль/одяг з хутром 8480 28268 

3. Долина Верони 36 Деревина/художні 

меблі 

 

4548 

 

10986 

4. Лівий берег річки 

Пьяве 

52 Деревина/сучасні меблі  

5711 

 

17208 

5. Монтебеллуна 16 Взуття спортивне 2278 8025 

6. Східне узгір’я Верони 4 Взуття 282 1588 

7. Арциньяно 12 Дублення 1900 7335 

8. Гори Беллуно 42 Окуляри 1456 6782 

9. Провінція Верона 20 Мармур 1431 3946 

10. Провінція Віченца 23 Ювелірні вироби 4004 13168 

11. Арциньяно-Монтеччіо 12 Електромеханіка 1900 7361 

12. Шіо-Тьєне 31 Металургія і 

машинобудування 

 

3340 

 

15268 

13. Конегліано 12 Металургія і 

машинобудування 

 

1983 

 

7859 

14. Район Бассано 29 Матеріали для 

інтер’єру  

 

3851 

 

14216 

15. Рів’дел Брента 11 Взуття 1927 8942 

16. Західне узгір’я Верони 7 Взуття 1326 3556 

17. Сегусино 5 Окуляри  457 1425 

Всього  566 -  62328 209481 
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