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У статті розглядається проблема формування кластерів у регіонах, як інструмент 
реалізації національної регіональної політики розвитку на основі залучення інвестицій в 
інновації. Проаналізовано кластери різних секторів промисловості у ЄС за показниками 
кількості підприємств, кількості зайнятих та середньорічної заробітної плати, що 
дозволило визначити чотири групи кластерів. Встановлено, що процес кластероутворення 
містить у собі конфлікт інтересів регіональних економічних агентів, а саме компаній та 
підприємців і працездатного населення регіону, який піднімає питання про доцільність 
формування кластерів на певній території та справедливість їх подальшого функціонування 
з точки зору балансу інтересів економічних агентів. Запропоновано агентно-процесний 
підхід до формування кластерних та територіально-мережевих утворень, який містить 
базові принципи кластероутворення для дотримання інтересів регіональних економічних 
агентів. Згідно запропонованого підходу обґрунтовано, що кластер необхідно представляти, 
як сукупність економічних агентів (статичних вузлів кластерної мережі) та процесів 
(динамічних ланцюгів перетворень ресурсів для виконання завдань кластеру). При цьому 
агенти та процеси можуть бути, як внутрішніми по відношенню до кластеру, так і 
зовнішніми. Практичне застосування агентно-процесного підходу полягає в обґрунтуванні 
на його підставі різних типів політики регіонального розвитку. 
 
The article deals with the issue of shaping clusters at a regional level as the tool for implementing a 
national regional policy of development on the basis of attracting investments in innovations. The 
analysis of EU clusters of various industrial sectors according to indicators of employment, number 
of plants and annual wages allowed defining four groups of clusters. The research provides 
rationale for clusters having internal conflicts of regional economic agents’ (companies, 
entrepreneurs and labour force) interests. The conflict of interests results into the question of 
whether it is reasonable to set a cluster at the given territory and whether its further performance is 
fair given the needed balance of regional economic agents’ interests. The article offers the agent 
and process approach to shaping clusters that contain basic principles of clustering for balancing 
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regional economic agents’ interests. The offered approach provides arguments that a cluster is 
necessary to be understood as integrity of economic agents (static hubs within cluster network) and 
processes (dynamic chains for using resources in order to complete the cluster’s tasks). Also, 
agents and processes can be internal as well as external in relation to a cluster. Practically, the 
agent and process approach may be applied for reasoning various types of  regional development 
policy. 
 
Ключові слова: агентно-процесний підхід, кластер, розвиток регіонів, конфлікт інтересів, 
баланс інтересів, регіональна політика. 
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balance of interests, regional policy.   

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування кластерних територіально-мережевих 

утворень у національних політиках регіонального розвитку країн Європейського Союзу (ЄС) є одним з 
ключових інструментів реалізації стратегічної цілі досягнення типу економіки, яка ґрунтується на інвестиціях в 
інновації, а також розглядається у якості базової складової промислової політики ЄС [1]. «Кластери відіграють 
значну роль у формування політики, спрямованої на збільшення кількості робочих місць, прискорення 
економічного зростання та інвестицій. Кластери слугують основою для забезпечення промислової 
трансформації та розвитку нових секторів промисловості в епоху революції 4.0» [2]. 

За даними European Cluster Observatory (ECO) у 2016 р. у ЄС 3000 кластерів концентрували у собі 
54 млн. робочих місць та 45% виплат заробітної плати. При цьому заробітна плата у кластерах, за правилом, на 
3% вище, ніж поза їх межами [3].  

Разом з позитивним впливом кластерних територіально-мережевих утворень на підприємства, 
регіональну та національну економіку, існують і проблемні питання їх розвитку. Як зазначає Фелдман Б., 
кластери характеризуються високими «витратами залучення» [4]. Умовою утворення кластеру у регіоні, за 
правилом, є надання або прямих фінансових дотацій, або податкових пільг провідній корпорації, яка погодиться 
побудувати на заданій території свій завод і, таким чином, виступити кластроутворювачем. Дослідник піднімає 
проблемні питання: чи вигідно місцевій регіональній спільноті нести витрати у вигляді перерозподілу податків 
на утворення промислового кластеру у порівнянні з втратами від недоотриманих коштів організаціями сфери 
соціальних послуг та інфраструктури; чи справедливим є те, що кошти отримують розвинені корпорації замість 
дотування підприємців-початківців у регіоні.  

Узагальнюючи окреслені Фельдманом Б. питання кластероутворення, можна констатувати загальну 
проблему формування кластерів, яка полягає у тому, що у теперішній час відсутній механізм погодження 
інтересів регіональних економічних агентів, що призводить до дискусій щодо несправедливого розподілу 
суспільних ресурсів, соціального невдоволення, не зрозумілого економічного результату та втрачених 
суспільством можливостей отримання позитивного синергетичного ефекту від кластерної взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимало вітчизняних та зарубіжних вчених займаються 
питанням удосконалення процесів формування кластерних територіально-мережевих утворень на запит урядів 
країн світу. Відмітимо здобутки вчених, які взяли участь у Європейському форумі політики утворення 
кластерів у 2018 р.: Енгельман У. [5], яка підкреслила, що стратегія кластероутворення у ЄС повинна 
ґрунтуватися на принципах кластерів, як інноваційно-інвестиційних хабів, платформи для міжнародної 
транскордонної кооперації та створення крос-секторальних ланцюгів вартості; Шиернбека К. [6], який зазначив 
важливість залучення різних стейкхолдерів до кластероутворення, а також проведення спеціалізованих 
навчальних тренінгів та семінарів для представників регіональної влади з метою формування єдиного бачення 
політики та стратегії регіонального розвитку на основі кластерної взаємодії; Хеннарт Ф. [7], яка наголошує на 
прискоренні імплементації стратегії S3 – стратегія смарт-спеціалізації, яка полягає у виборі пріоритетних 
секторів економіки для кластероутворення у кожній країні ЄС, обґрунтуванні джерел інвестицій та 
інклюзивному залученні усіх зацікавлених осіб, щоб процес кластероутворення не відбувався «згори-вниз», а, 
навпаки, враховував підприємницьку ініціативу на місці; Штам Е. [8], який запропонував концепцію 
підприємницької екосистеми у якості доповнення до існуючої стратегії кластерів. На відміну від кластерів, які 
на думку вченого призначені для кооперації підприємств та секторів промисловості, підприємницька 
екосистема спрямована на створення умов для кооперації підприємців. Поєднання двох концепцій кластерів та 
підприємницьких екосистем дозволить гармонізувати на регіональному рівні інтереси корпорацій та 
підприємців. Вчений Леммер-Гемп Т. [9] досліджує проблему оцінки якості функціонування кластерів на 
сонові визначення критеріїв ефективного управління кластер ними територіально-мережевими утвореннями у 
різних регіонах з урахуванням секторальної специфіки кластерів. Паттінсон М. [10] у своєму науковому 
доробку пропонує європейську платформу для кластерної кооперації та інтеркластеризації особливо малих та 
середніх підприємств у галузі діджітизованої економіки та соціального підприємництва.  
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У наукових роботах Шелегди Б., Баєвської Р.  [11, с. 17–19 ] визначається ринковий механізм 
регіонального управління, в основі якого знаходиться підприємницька ініціатива; Денхардта Л.  [12, с. 287–289] 
розкривається сутність оперативного управління розвитком територій на основі кластерування 
підприємницьких проектів; Паламарчук Т. [13], Півняка Г. [14, 15] пропонується створення підприємницьких 
структур на основі ресурсної бази великих промислових підприємств для цілей розвитку малих депресивних 
регіонів. 

Разом з тим залишається не вирішеною вище згадувана проблема відсутності механізму формування 
кластерів на основі балансу інтересів регіональних економічних агентів. 

Мета статті. Таким чином, метою досліджень, результати яких викладено у даній статті, є 
удосконалення теоретичних основ кластероутворення на основі агентно-процесного підходу, який передбачає 
досягнення балансу інтересів регіональних економічних агентів. 

Виклад основного матеріалу. Одним з конфліктів інтересів регіональних економічних агентів є 
протиріччя між цільовими показниками мікрорівня (кожного окремого підприємства, кластеру підприємств) та 
мезорівня (регіону). У кластері підприємства намагаються отримати найбільший прибуток при найменших 
витратах. Цілями регіональної економіки є досягнення повної зайнятості та підвищення рівня середньорічної 
заробітної плати, що також відображає й інтерес громадян регіону. З’ясуємо, як корелюють зазначені цілі у 
кластерах ЄС. 

Групування секторальних промислових кластерів ЄС за показниками кількості підприємств, кількості 
зайнятих та середньорічної заробітної плати станом на 2016 р. за даними European Cluster Observatory [16] 
(рис. 1), дозволило дійти наступних висновків. 

 

 
 
Рис. 1 Кількість підприємств, кількість зайнятих та середньорічна заробітна плата у деяких 

 кластерах ЄС у 2016 р. за даними European Cluster Observatory [16] 
 
По-перше, кількість підприємств у кластерах знаходиться у прямій кореляції з кількістю зайнятих у цих 

кластерах, тому у подальших висновках показник кількості підприємств буде опущений і вважатиметься таким, 
що віддзеркалюється у показнику кількості зайнятих. 

По-друге, за показниками кількості зайнятих та середньорічної заробітної плати можна виділити 4 
групи кластерів ЄС у 2016 р. Перша група характеризується високою середньорічною заробітною платою при 
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високій кількості зайнятих у кластерах. Друга група – низькою заробітною платою при високій кількості 
зайнятих у кластерах. Третя група – низькою середньою заробітною платою та низькою кількістю зайнятих. 
Четверта група – високою заробітною платою при низькій кількості зайнятих. 

По-третє, з 14 аналізованих кластерів 1 відноситься до І групи, 2 – до ІІ, 5 – до ІІІ та 6 – до IV. Таким 
чином, 78% аналізованих кластерів належать до сегменту низького рівня зайнятості і 22% - до сегменту 
високого рівня зайнятості. Водночас 50% аналізованих кластерів належать до сегменту високої середньорічної 
заробітної плати та 50% - до сегменту низької середньорічної заробітної плати. Спостерігається явище більшої 
концентрації кластерів у сегменті низької кількості зайнятих, тобто переважна більшість промислових 
секторальних кластерів ЄС у 2016 р. мали невисокий рівень зайнятості. Звідси виникає практичне питання 
регіональної політики розвитку: якщо вкладати кошти платників податків у формування певного кластеру на 
території регіону, але цей кластер за об’єктивними причинами ресурсної бази регіону не зможе відноситися до 
категорії тих, що мають високий рівень залучення працівників, то чи варто його створювати? Чи є кластери з 
невисоким рівнем зайнятості, але з високою середньорічною заробітною платою, справедливими з точки зору 
балансу інтересів регіональних економічних агентів, надаючи гідні заробітні плати обмеженій кількості осіб? 
Навпаки, формування кластеру у такому секторі промисловості, який характеризується високим рівнем 
зайнятості при заробітній платі нижче за середню також викликає питання балансу інтересів економічних 
агентів регіону: чи варто формувати кластер, який забезпечує мешканців робочими місцями, але не надає 
високого рівня життя? 

По-четверте, 2 кластери ІІ (див. рис. 1) налічували більше 27 млн. зайнятих тоді, як 6 кластерів IV 
групи, які мають протилежні значення показників до кластерів І групи - 18,5 млн. зайнятих. При цьому 
середньорічна заробітна плата у кластерах IV групи складала в середньому 40 тис. євро, що лише на 16% 
більше за середньорічну заробітну плату по кластерах ІІ групи. Це ще раз підтверджує висновок про те, що 
проблему зайнятості у регіоні через формування кластеру, який не відноситься до трендового промислового 
сектору, не вирішити, як і не вирішити проблему підвищення рівня життя, оскільки різниця у середніх 
заробітних платах по кластерах не значна. Звідси, вирішуючи питання створення сприятливої бізнес-платформи 
та підприємницького еко-середовища для покращення показників прибутку та витрат підприємств у кластері 
через формування кластерів, інтереси регіональної громади, як економічного агента, не завжди переслідуються, 
а значить баланс інтересів порушується.  

Акцентуалізація необхідності дотримання балансу інтересів усіх економічних агентів у регіональній 
економіці у їх різноманітті та динаміці з урахуванням ситуативності прийняття рішень та ірраціональності 
поведінки дещо коректує мету та завдання процесу формування та регулювання кластерних та мережевих 
утворень. У свою чергу, у меті національної регіональної політики, на наш погляд, повинна підсилитися 
складова задоволення потреби високих стандартів якості життя та соціальної інтеграції людини, що 
реалізується на основі розкриття потенціалу людини, збереження культурно-етнічного різноманіття, кооперації 
регіональних еліт поряд з вирівнюванням розвитку та нарощенням конкурентоспроможності підприємств 
регіонів та створення підприємницького еко-середовища.  

На цій підставі пропонуємо нову концепцію агентно-процесного підходу до формування кластерних 
територіально-мережевих утворень, яка містить низку положень. Згідно неї кластер необхідно представляти, як 
сукупність економічних агентів (статичних вузлів кластерної мережі) та комплексу процесів (динамічних 
ланцюгів перетворень ресурсів для виконання завдань кластеру). При цьому агенти та процеси можуть бути, як 
внутрішніми по відношенню до кластеру, так і зовнішніми. Але пасивна участь у кластері та зовнішня позиція 
по відношенню до нього не позбавляє економічного агента статусу «агента» кластеру. За такої умови 
з’являється можливість гармонізації та досягнення балансу інтересів регіональних економічних агентів при 
кластероутворенні та ефективного регулювання кластерних процесів, які відбуваються у межах та поза межами 
кластеру.  

Згідно агентно-процесного підходу передбачено, що зв’язки між агентами під час проектування 
кластеру встановлюються штучно, але у процесі його функціонування вони природно трансформуються. 
Утримуючим елементом агентної сукупності виступають інформаційні потоки. Їх гальмування позначається на 
ефективності функціонування кластеру. Для оцінки кластерної агентної сукупності доцільно використовувати 
такі параметричні характеристики, як кількість агентів, їх якісна структура, домінантний центр, сумісність та 
швидкість взаємодії між ними. Домінантний центр характеризується найбільшою кількістю значимих зв’язків у 
кластері, найбільшим обсягом інформаційних потоків та, як наслідок, найвищою ефективністю діяльності. 

Створення доданої вартості у межах кластеру, сформованого на основі агентно-процесного підходу для 
забезпечення балансу інтересів регіональних економічних агентів, доцільно представляти у вигляді комплексу 
процесів. Процес, як динамічна одиниця кластеру, функціонально пов’язує агентів між собою. Кожен процес у 
кластері є дискретним, тобто складається з відокремлених подій. Це дозволяє відстежити динаміку кластеру. 
Динаміка кластерних процесів – це безперервний потік подій, на швидкість та вірогідність якого впливає 
поведінка сукупності агентів. Підвищення динаміки кластерних процесів є джерелом трансакційних витрат на 
оцінку та пошук оптимальних параметрів процесної динаміки з точки зору зовнішніх агентів, а також на 
забезпечення досягнення цих параметрів внутрішніми агентами кластеру. 

Висновки. На відміну від існуючих підходів до формування кластерних територіально-мережевих 
утворень, агентно-процесний підхід спрямований на вирішення проблеми досягнення балансу інтересів 
регіональних економічних агентів у зоні локації кластеру. Ідея зазначеного підходу полягає у тому, що 
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формування кластерів у регіонах не може відбуватися без врахування та гармонізації інтересів усіх 
економічних агентів регіону: підприємців, компаній, працездатного населення, органів влади. Звідси 
запропонований підхід є агентним. Для того, щоб збалансувати інтереси усіх економічних агентів у регіоні 
вони повинні бути учасниками процесів, які відбуваються у межах та поза межами кластеру. Звідси 
запропонований підхід є процесним. Таким чином, агентно-процесний підхід є концептуальною основою для 
формування кластерів з урахуванням гармонізації інтересів економічних агентів та відповідає на питання, на 
яких принципах доцільно здійснювати кластероутворення у регіоні, як інструмент реалізації національної 
політики регіонального розвитку. 

У подальших дослідженнях планується розробка економіко-математичної моделі оптимізації 
параметрів кластеру для забезпечення балансу інтересів регіональних економічних агентів. 
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