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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Пошук шляхів виходу з глибокої економічної кризи 

вимагає нових підходів до процесу функціонування державних систем та 

механізмів управління економікою України. На зміну економічним моделям 

управління промислово-інтегрованими системами, які втратили ефективність 

на даний час, приходять структурно нові форми, орієнтовані на подальшу 

трансформацію економічних процесів як на регіональному, так і на 

національному рівні. За їх допомогою вирішуються завдання збільшення 

промислового виробництва та розвитку економіки та формування антикризової 

політики держави. Цей процес  характеризується як кількісними, так і якісними 

змінами діяльності кожного окремого промислового підприємства та економіки 

регіонів України в цілому. 

Розвиток промислових підприємств сходу України супроводжується 

значним погіршенням соціальної, економічної, зокрема значним спадом 

промислового виробництва, екологічної ситуації у Донецькій та Луганській 

областях внаслідок військової агресії з боку Росії. Результатом цього процесу 

стало зростання безробіття населення, зубожіння населення, втрата майна та 

зниження купівельної спроможності, зростання кількості внутрішньо 

переміщених осіб східного регіону України, погіршення екологічної ситуації на 

території регіону. 

В умовах глобалізації кризові явища охопили економіку України, а також  

завдають шкоди ефективному формуванню стратегічних виробничих 

потужностей промислових підприємств. На сьогодні в Україні відсутня 

ефективна, направлена на результат антикризова державна програма, що 

включає в себе відродження економіки східного регіону. Для вирішення цього 

завдання можуть бути використанні кластерні структури, які забезпечують 

підвищення конкурентоспроможності регіонів, підприємств і продукції та 

сприяють взаємовигідному співробітництву. 

При такому підході основою ефективної моделі розвитку економічної 

системи виступає кластер як інноваційна структура, що об’єднує зусилля 

держави, підприємств, організацій, наукових установ в рамках конкретного 

регіону та характеризуються наявністю спільних стратегій розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, які стосуються 

економічних механізмів функціонування промислово-інтегрованих систем 

(кластерів) та їх впливу на розвиток регіонів України займаються провідні 

вчені-економіст сучасності. Серед вітчизняних вчених можна виокремити: 

А. Азарова, О. Амоша, В. Аніщенко, О. Бєлякова, Є. Бойко, С. Бурма, 

А. Бутенко, З. Герасимчук, В. Горник, Б. Данилишин, В. Дятлова, О. Єрмакова, 

С. Кваша, В. Лисогор, А. Манджула, О. Мороз, О. Пєтухова, Ю. Рибак, 

І. Ткаченко, В. Федоренко, О. Фінагіна, І. Хаджинов, Л. Чернюк та ін.  Серед 

найбільш відомих іноземних науковців, які займались дослідженнями бізнесу 

інтегрованих промислових структур: М. Портер, Ф. Рейне, Е. Фезер, Р. Мартін, 
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П. Санлі, М. Мескон, П. Друкер, А. Томпсон, Ф. Хедоурі, Т. Андерсон, 

М. Енрайт, В. Прайс, Г. Шмітц, С. Розенфельд, С. Хартман, Р. Робінсон, 

Д. Хаккет, М. Хаммер та ін.  

В їх наукових роботах ґрунтовно досліджено механізми управління 

розвитком бізнес-інтегрованих структур промислово розвинених регіонів. При 

цьому значна кількість питань, серед яких проблеми розвитку економіки 

східних регіонів України, питання кластеризації, залишаються недостатньо 

дослідженими. Так, у економічній літературі кластеризація не розглядається з 

позиції її розуміння як системного цілісного утворення, що включає в себе 

взаємодіючі компоненти, наділені властивостями, відмінними від 

характеристик її складових. Тому запровадження дієвих економічних 

механізмів кластерів і функціонування промислово-інтегрованих систем є 

важливою науково-прикладною задачею.  Недостатня розробленість наведених 

питань визначають своєчасність та актуальність обраної теми дисертації, її 

наукову і практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацію виконано відповідно до тематики наукових досліджень 

кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного 

університету імені Василя Стуса МОН України: «Інтегрований розвиток 

територій: кадрова, маркетингова та інноваційна складові» (номер 

держреєстрації 0117U006342, 2017–2020 рр.), у рамках якої автором розроблена 

методика оцінки рівня ризиків втрат від дисбалансу розвитку підприємств 

ВІКС, що відрізняється модернізацією комплексу методів оцінки і отриманням 

нових результатів із застосуванням оптимізаційних підходів і процедур. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретичних положень і розробка методичних основ 

формування механізму управління розвитком бізнес-інтегрованих структур 

промислових регіонів України. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені та вирішені 

такі завдання: 

 вивчити та дослідити теоретико-методологічні засади формування 

бізнес-інтегрованих структур регіонів України як ефективних інструментів 

управління розвитком регіональної економіки на засадах кластеризації; 

 узагальнити світовий досвід кластеризації та встановити можливість 

його ефективного застосування для східних регіонів України; 

 визначити особливості організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю функціонування бізнес-інтегрованих структур  за 

умов макроекономічної нестабільності національної економіки; 

 дослідити основні концепти формування інформаційно-логістичної 

системи  управління розвитком промислових регіонів; 

 виокремити логістичні складові управління розвитком бізнес-

інтегрованих структур промислових регіонів економічної системи України; 
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 дослідити вплив інформаційного забезпечення управління бізнес-

інтегрованими структурами; 

 здійснити інформаційно-аналітичне прогнозування розвитку бізнес-

інтегрованих структур; 

 дослідити особливості організації управління функціонуванням 

інформаційно-логістичних систем та його методичне забезпечення; 

 сформувати основні складові механізму інформаційно-логістичного 

управління бізнес-інтегрованими структурами. 

Об’єктом дослідження є процес ринкової трансформації бізнес-

інтегрованих структур промислово розвинених регіонів сходу України. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та 

методичних підходів і методів до формування і розвитку механізму управління  

бізнес-інтегрованими структурами промислово розвинених регіонів України за 

умов макроекономічної нестабільності національної економіки. 

Методи дослідження. У процесі написання дисертаційної роботи для 

вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження, зокрема: метод аналізу і синтезу (для дослідження 

сутності та ролі промислово-інтегрованих кластерів в економічному розвитку), 

метод експертних оцінок (для визначення специфіки функціонування 

промислово-інтегрованих систем); метод порівняння (для дослідження 

зарубіжного досвіду діяльності промислово-інтегрованих систем та можливості 

його використання в Україні); методи економіко-математичного моделювання, 

математичної статистики (для оцінки ефективності функціонування 

промислово-інтегрованих систем (кластерів) та їх впливу на розвиток 

національної економіки); метод системного аналізу (для дослідження методів 

інформаційно-аналітичного прогнозування бізнес-інтегрованих структур); 

індуктивний і дедуктивний методи (для аналізу нормативного забезпечення у 

сфері регулювання і функціонування національної економіки України). 

Інформаційною базою дослідження є статистичні матеріали, матеріали 

періодичних видань, які характеризують результати діяльності бізнес-

інтегрованих структур, офіційні матеріали та методичні матеріали міжнародних 

організацій, ресурси Internet.  

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані в процесі 

дослідження наукові результати у сукупності на теоретичному та прикладному 

рівнях розв’язують комплекс питань, пов’язаних з формуванням засад 

теоретичного наукового підходу до здійснення процесу формування 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

функціонування бізнес-інтегрованих структур за умов макроекономічної 

нестабільності національної економіки. Основні результати, що становлять 

наукову новизну, полягають у такому: 

удосконалено: 

 на основі дослідження зарубіжного досвіду запропоновано поглибити 

використання його основних концептів на теренах України, зокрема, структуру 
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кластера промислового регіону, об’єднати ресурси банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів в рамках єдиного кластеру;  

 сутність поняття «бізнес-інтегрована структура», що на відміну від 

існуючих обґрунтовує форму інтеграції учасників кластеру як гармонійне 

врахування інтересів кожного учасника процесу кластеризації; 

 алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму 

функціонування бізнес-інтегрованих структур, що створюють  основу для 

забезпечення високих темпів нарощування ресурсного потенціалу бізнес-

інтегрованих структур та дозволяє реалізувати стратегію економічної системи 

України;  

 сформовано основні складові механізму інформаційно-логістичного 

управління бізнес-інтегрованими структурами, що на відміну від існуючого 

дозволили максимально врахувати специфіку діяльності бізнес-інтегрованих 

структур та сприяли більш адекватній оцінці рівня та ефективності їх розвитку 

в умовах макроекономічної нестабільності національної економіки; 

дістали подальшого розвитку: 

 методи оцінки включення промислових структур регіону у кластери  з 

урахуванням специфічних характерних рис бізнес-інтегрованих структур, що 

відрізняють їх від інших об’єднань, чого раніше на практиці не 

використовувалось; 

 положення щодо оцінки формування ринкових умов кластеризації і 

ухвалення інституційно-організаційних засад партнерства з метою 

ефективності використання їх намірів та конкретизації стратегії 

співробітництва та кластерної взаємодії, що раніше відбувалося практично на 

формальному рівні; 

 концепти формування науково-практичних принципів координації 

бізнес-процесів бізнес-інтегрованих структур в східних регіонах України в 

умовах макроекономічної нестабільності; 

 логістичні принципи координації бізнес-процесів бізнес-інтегрованих 

структур, що на відміну від існуючих являють собою діалектичну послідовність 

логічно пов’язаних етапів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у  можливості 

широкого використання теоретико-методологічних положень і науково-

практичних рекомендацій для формування механізму управління ефективністю 

функціонування промислово-інтегрованих систем та алгоритму його реалізації  

за умов макроекономічної нестабільності національної економіки.  

Реалізація пропозицій, рекомендацій та узагальнень, викладених у 

дисертації, на практиці сприятиме вдосконаленню реалізації механізму 

управління промислово-інтегрованими системами сходу України та 

підвищенню ефективності промислового розвитку на регіональному рівні 

Сходу України за умов макроекономічної нестабільності національної 

економіки. 
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Результати дисертаційного дослідження було апробовано та 

рекомендовано в практичній діяльності регіональних органів влади Управління 

економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради (акт про 

впровадження від 11.12.2020 р.). 

Теоретико-методологічні положення дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Донецького національного 

університету імені Василя Стуса МОН України при викладанні дисциплін 

«Операційний менеджмент», «Регіональна економіка», «Просторова економіка» 

(довідка про впровадження №108/01.1.3-43 від 06.11.2020 р.), а також у 

навчальному процесі Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова МОН України при проведені лекційних та семінарських занять з 

дисциплін «Світова економіка», «Моделі розвитку національних економік», а 

також сприяють поглибленню теоретичних знань студентів, набуття ними 

практичних навичок за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (акт 

впровадження в навчальний процес від 12.01.2021 р.).  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки і висновки 

дисертації, що виноситься на захист, є результатом особистих наукових 

досліджень і одержані автором самостійно. З наукових праць у дисертації 

використано тільки ті ідеї, положення та розрахунки, що є особистим внеском 

автора, який конкретизовано у списку публікацій.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження, висновки і пропозиції були представлені у доповідях і схвалені на  

науково-практичних конференціях різного рівня, серед яких: IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Національні особливості та світові тенденції 

управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» 

(м. Дніпро, 2019); Міжнародна науково-практична конференція «Наукові 

економічні дослідження: актуальні питання та інноваційні аспекти»  (м. Дніпро, 

2020);  Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси 

та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 

2020). 

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації 

опубліковано у 8 наукових працях загальним обсягом 2,12 ум.-др. арк. Із 

загальної кількості опублікованих наукових праць – 5 статей, серед яких 4 у 

фахових наукових виданнях, 1 стаття – у  зарубіжному виданні, 3 публікації у 

матеріалах конференцій. 

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 203 найменування. Робота 

містить 24 таблиці, 23 рисунки, 8 додатків на 14 сторінках. Обсяг основного 

тексту дисертації становить 198 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; розкрито зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження; сформульовано наукову новизну 

результатів дослідження та визначено їх практичне значення; розкрито 

особистий внесок здобувача; наведено інформацію про апробацію результатів і 

публікацію основних положень дисертації, а також про структуру та обсяг 

дослідження.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади управління 

розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів» розкрито 

сутнісну характеристику бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів в 

національному господарстві України, проаналізовано етапи еволюції 

управління процесами у бізнес-інтегрованих структурах в економічній системі 

України та її промислових регіонів, досліджено специфічні особливості 

формування бізнес-інтегрованих структур та їх функціонування в економічній 

системі України. 

Як нами встановлено в дослідженні, вплив глобалізації економіки веде до 

процесів підвищення регіональної конкуренції, спеціалізації економічної 

діяльності регіональних промислових підприємств, сталих взаємозв’язків між 

регіонами та підприємствами, вигідніше використовуються територіальне 

розташування підприємств, зникають штучні географічні територіальні межі 

економічних відносин, створені у минулому, що веде до підвищення 

ефективності функціонування національної економічної системи України. 

Встановлено, що основні фактори передумов формування спеціалізації 

кожної окремої галузі економіки є схожими з чинниками, що ведуть до 

місцевого територіального об’єднання бізнес-інтегрованих структур в рамках 

єдиної системи національного господарства України. В той же час, географічне 

розташування підприємств на певній території відноситься до історично 

сформованих промислово-територіальних комплексів, що є передумовою для 

формування регіональної економіки за територіальним принципом.  

На сьогодні однієї з найбільш ефективних форм об’єднання виробників, 

дослідників і споживачів є кластер.  Кластери виникли там, де така форма 

склалася внаслідок розвитку підприємницької діяльності регіону, а не в 

регіонах, де проводяться спеціальні організаційні заходи, які мають за мету 

створення кластерних систем.  

Основним важелем стимулювання організації та функціонування бізнес-

інтегрованих структур – кластерів, має стати діяльність, направлена на 

поглиблення мережевих взаємозв’язків серед територіально сконцентрованих 

промислових підприємств, що дасть змогу забезпечити економію витрат, 

більшу можливість до запровадження та використання інноваційних 

технологій, а також за рахунок кооперування та взаємовигідної співпраці 

отримати конкурентні переваги в сфері діяльності промислових підприємств, 

галузі, регіону та економічної системи в цілому. 
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Кластерний підхід до розвитку бізнес-інтегрованих структур базується  на  

взаємовигідних, взаємозалежних діалектичних взаємозв’язках  між учасниками 

кластеру. Порівняльна характеристика кластерного та секторальних підходів 

представлено у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Пoрiвняльна характeристика сeкторального та кластeрного пiдходiв 

Сeкторальний пiдхiд Кластeрний пiдхiд 

Групи з однаковою мережевою 

позицією 

Стратегічні групи з різної або доповнюючої 

мережевої позиції 

Фокусується на г галузях кінцевої 

продукції 

Включає споживачів, постачальників, провайдерів 

послуг і спеціалізованих інститутів 

Фокусується на прямих та непрямих 

конкурентах 

Колективне користування взаємопов’язаних галузей 

технологіями, знаннями, інформацією, ресурсами, 

каналами збуту 

Коливання між кооперацією і 

суперництвом 

Більшість учасників не є прямими конкурентами, але 

мають загальні потреби 

Діалог з керівництвом  часто 

торкається субсидій, протекції і 

обмеження конкуренції 

Широкий масштаб для покращення в рамках 

концерну, який покращує виробництво і посилює 

конкуренцію. Форум для конструктивного і 

ефективного діалогу з керівництвом 

Пошук різноманіття в існуючих 

траєкторіях 
Пошук синергізму і нових інновацій 

 

Кластeрний аналiз напряму пoв’язаний з стратeгiчним плануванням 

ведення бiзнeсу, що знайшло відображення у табл. 2, в якій показані рiзнi рiвнi 

аналiзу через призму  клаcтeрнoї концепції. 

Таблиця 2 

Рівні кластерного аналізу 
Рівень Кластерна концепція Фокусування аналізу 

Супранаціональний 

рівень (мета) 

Промислові групи в рамках 

моделі економіки  розвитку  в 

умовах системної конкуренції 

Позиція на національному рівні; 

довіра, креативне середовище;  

зовнішнє середовище метарівня 

Національний рівень 

(макро) 

Промислові групи в рамках 

економіки в цілому 

Спеціалізація партнерів націо-

нальної / регіональної економіки; 

необхідність інновацій і вдоскона-

лення; проекти і процеси в 

мегакластерах 

Рівень галузі 

промисловості  (мезо) 

Промислові групи в рамках 

економіки в цілому 

Спеціалізація партнерів 

національної / регіональної 

економіки; необхідність інновацій і 

вдосконалення; проекти і процеси в 

мегакластерах 

Рівень фірм (мікро) 

Спеціалізовані 

постачальники навколо 

одного або декількох 

підприємств 

Стратегічний розвиток бізнесу; 

ланцюжок аналізу і ланцюжок 

менеджменту; розвиток 

співробітництва в інноваційних 

проектах 
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Бізнес-інтегровані структури можна охарактеризувати як взаємопов’язані 

підприємства та пов’язані з ними  установи, організації у певній галузі, що 

володіють і застосовують спільні технології виробництва та збуту та 

характеризуються спільністю діяльності та взаємодоповнюють один одного в 

межах певної території. Такі об’єднання створюються в регіонах,  географічно 

близьких між собою, де є розвинута система комунікації, логістика, наявні 

трудові ресурси, умови для ведення бізнесу, наявність  діалогу в рамках єдиної 

системи національної економіки. 

Таким чином, розвиток національної економіки вимагає розробки й 

впровадження довготривалих, стабільних у часі програм, активного залучення 

інвестицій в економіку системоутворюючих регіонів, підняття рівня іміджу 

завдяки виробництву конкурентоспроможної продукції на основі балансування 

якості та ціни, постійного контролю об’ємів виробництва та впровадження 

інноваційних технологій через  бізнес-інтегровані структури (кластери). 

Кластери та мережеве співробітництво являють собою середовище для 

генерації і комерціалізації знань. Його можна прирівняти до динамічного 

організму національної економіки, який забезпечує процвітання ключових 

учасників кластера. Організаційно-економічний механізм розвитку бізнес-

інтегрованих структур нами наведено на схемі рисунку 1. 

Учасники бізнес-інтегрованих структур (кластера) взаємодоповнюють 

одне одного та водночас зміцнюють свої конкурентні позиції на регіональному, 

національному, міжнародному рівні.  

Така модель дозволяє виділити вплив кожної зі системоутворюючих 

складових кластеру, визначити схему його функціонування. Наведені схеми 

можуть включати всі компоненти, із яких складається відповідний кластер (рис. 

2). Кластери мають властивість оперативно реагувати на доповнення, а також 

на кардинальні зміни принципів ведення господарювання, адаптуватися до 

реалій сьогодення, що робить їх функціонування більш гнучким та ефективним.  

Спільна діяльність суб’єктів кластера забезпечує синергічний ефект та 

дає можливість підприємствам та іншим учасникам отримувати значно більші 

прибутки у вигляді фінансового результату в порівнянні до того, яку вигоду 

могли отримували у випадку, якщо працювати відокремлено один від одного. 

У другому розділі «Інформаційно-логістичний підхід до організації 

системи управління бізнес-інтегрованими структурами промислових 

регіонів»  визначено основні концепти формування інформаційно-логістичної 

системи управління розвитком промислових регіонів, досліджено логістичні 

складові управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових 

регіонів економічної системи України та інформаційне забезпечення 

управління бізнес-інтегрованими структурами. 

При формуванні концептів інформаційно-логістичного управління бізнес-

інтегрованими структурами сходу України необхідно враховувати значне 

падіння рівня соціального та економічного розвитку східних регіонів, яке 

відбулося на фоні російської військової агресії.  
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм розвитку 

 бізнес-інтегрованих структур 

 

В процесі розробки концептів вивчають та беруть до уваги особливості 

розвитку бізнес-інтегрованих структур на підконтрольних уряду територіях 

східних регіонів України.  

  

Державні органи влади 

й управління 

Місцеві органи управлінь-

ня, органи місцевого 

самоврядування 

Галузеві органи 

управління 

Прогнозування інноваційного 

розвитку національної економіки 

Визначення довго- і середньострокових 

пріоритетів інноваційного розвитку 

економіки України 

Обґрунтування пріоритетних напрямів 

розвитку НІС і окремих її підсистем з 

урахуванням світових та євроінтегра-

ційних процесів у сфері науки й 

інновацій 

Методичний підхід до реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку НІС 

України 

Організаційно-правове 

забезпечення розвитку 

НІС 

Методи економічного 

регулювання розвитку 

НІС 

Інформаційна модель 

інноваційного процесу 

Функціональна 

підсистема НІС 

Забезпечувальна 

підсистема НІС 

Регулююча  

підсистема НІС 

Бюджетно-фінансова, 

структурна, промислова, 

інноваційна, кластерна, 

інвестиційна і науково-

освітня політика 

Податкова, 

інституціональна 

інфраструктурна 

політика, підтримка 

МСП, інформатизація 

суспільства 

Розвиток форм 

взаємодії, розвиток 

ДПП, комунікативна 

політика, іміджеві 

технології 

Державні, державні цільові, галузеві, регіональні (місцеві) програми 

інноваційного розвитку 
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Рис. 2. Учасники кластера 

На нашу думку, до основних принципів логістичної концепції можна 

віднести: втілення на промислових підприємствах принципу системного 

підходу якісного рівня через формування інформації про рух матеріальних та 

суміжних потоків всіх операцій виробничого процесу як єдиного цілого; чітка 

організаційно-управлінська система координації кроків персоналу різних 

підрозділів, що задіяні в управлінні матеріальними і суміжними потоками; 

коректний облік реальних витрат впродовж всього логістичного ланцюжка; 

встановлення оптимального рівня якості обслуговування споживачів. 

Втілення цих принципів логістичної концепції призводить до кінцевої 

цілі логістики – поставки товарів споживання «точно в зазначений час». 

Головним об’єктом логістики є матеріальний та суміжні інформаційні потоки, а 

предметом – їхня оптимізація. Логістичний процес являє собою взаємозв’язок 

між трьома ланками «постачальник-промислове підприємство-споживач», через 

які проходять матеріальні (збільшують вартість) та нематеріальні 

(інформаційні) потоки. 

Логістичною інформацією вважають накопичені результати, явища, 

факти, події, що викликають зацікавленість і тому нагромаджуються 

цілеспрямовано, реєструються, опрацьовуються, аналізуються з метою 

отримання висновків, необхідних для управління логістичною системою 

національної економіки. Логістична система являє собою гнучку організаційно-

структуровану систему, де процеси управління спрямовані на оптимізацію 

матеріальних та інформаційних, фінансових, кадрових та інших потоків від 

пункту їхнього створення до пункту призначення. Інформаційна логістика є 

підрозділом єдиної логістичної системи підприємства, що акумулює та 

Науково-дослідні  

організації 

Банки і інші 

кредитні  

організації 

Фонди венчурного  

фінансування 

Заклади вищої освіти  

Сервісні компанії Постачальники 

Біржі 

Інжинірингові компанії 

Консалтингові 
компанії 

Виробники 

Органи влади Громадські організації Професійні об’єднання  

Транспорт, зв’язок, 

енергетика 
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розв’язує проблемні питання матеріальних та інформаційних потоків для 

оперативного прийняття ефективних рішень управління системою. 

 Важливою відмінністю інформаційно-логістичної системи управління є 

забезпечення якісною інформацією всіх її підсистем та створення ефективних 

механізмів зворотного зв’язку. Інформаційно-логістична система управління це 

складна структура, яка об’єднує кваліфікований персонал, промислово-

виробничі суб’єкти господарювання, засоби обчислювальної техніки, 

комп’ютерне та програмне забезпечення, провідні технології та процедури, 

якими користуються на підприємстві для збору, аналізу, нагромадження 

інформації, що використовується для планування, контролю і регулювання 

розвитку, управління системою. 

 Побудова правильного концепту інформаційно-логістичної системи 

управління на підприємствах дає можливість впорядкувати та систематизувати 

функціонування всіх підрозділів, оптимізувати витрати і, як наслідок,знизити 

собівартість продукції, підвищити якість і конкурентоспроможність на ринку 

товарів і послуг і створити єдину інформаційну систему національної 

економіки.  

Для ефективного забезпечення інформаційно-логістичними системами 

управління підприємством, їх треба інтегрувати за схемою, наведеною на  

рисунку 3. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Види інтеграції інформаційно-логістичних системам 

 

Оцінка ефективності інформаційно-логістичної системи управління 

базується  на обліку логістичних витрат, достовірності інформації, визначенні 

якості рівня обслуговування споживачів та розрахунку показників економічної 

ефективності. 

Застосування інформаційних технологій є найбільш актуальним засобом 

підвищення ефективності розробки, створення і використання технологій 

маркетингу в інфраструктурі, комунікаційного сервісу, що забезпечує стійкість 

функціонування засобів промислового кластерів, утворених у національній 

економічній системі.  

У сформованих економічних умовах бізнес-інтегрованих структур 

необхідне застосування особливого підходу до формування інформаційної 

служби промислового підприємства, в т. ч. щодо формування та управління 

логістичними рішеннями в рамках національної економічної системи України.  

 

Горизонтальна 

Взаємозв’язок певних комплексів 

завдань в диспозитивній та виконавчій 

системах 

 

Вертикальна 

Взаємозв’язок  планової, 

 диспозитивної та виконавчої систем 
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Інформаційне середовище підприємств сходу України представлене 

галузевими і міжгалузевими фондами, які існують у вигляді 

вузькофункціональних локальних баз, мають обмежене коло користувачів. За 

результатами аналізу Міністерства інфраструктури України та Інституту 

економіки промисловості НАН України в діяльності промислових підприємств 

Донецької області у 2019 р. найбільша питома вага у вартості основних фондів 

припадала на інформаційні фонди підприємств і організацій регіону. 

В основу побудови локальних інформаційних баз закладені різні 

методологічні підходи, починаючи з системи класифікації та кодування і 

закінчуючи технологічними програмами і технічними засобами створення і 

ведення цих програм. Інформація, що міститься в базах даних підприємств, та її 

використання, як правило, використовуються не ефективно, без врахування 

інтересів як користувачів, так і національних інтересів. 

Однією з головних складових ефективності кластеру є його 

інформаційно-інноваційна спрямованість, оскільки без запровадження 

інновацій кластерне об’єднання буде прототипом територіальних виробничих 

об’єднань і зможе проіснувати лише обмежений проміжок часу до вичерпання  

свого виробничого потенціалу. 

У третьому розділі «Реалізація механізму управління розвитком 

бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів» представлено 

інформаційно-аналітичне прогнозування розвитку бізнес-інтегрованих 

структур, запропоновано організацію управління функціонуванням 

інформаційно-логістичних систем та його методичне забезпечення , розроблено 

механізм інформаційно-логістичного управління бізнес-інтегрованими 

структурами. 

Результативність бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів в 

національному господарстві України оцінюється за такими складовими 

механізму управління їх діяльністю (табл. 3).  

Таблиця 3.  

Основні показники ефективності учасників кластера 
Суб’єкти рівнів 

оцінки 

Мета  

оцінювання 
Показники 

Підприємства, 

що входять до 

ядра кластера 

Визначити 

доцільність вступу 

в кластер чи ефек-

тивність 

перебування  

Рентабельність виробництва, продажу  

Рівень витрат  

Продуктивність праці  

Матеріаломісткість продукції  

Фондомісткість продукції  

Трудомісткість продукції  

Держава 

Визначити вплив 

кластерів на рівень 

економічного 

розвитку країни  

Кількість створених нових робочих місць  

Рівень скорочення виплат із безробіття  

Рівень наповнення бюджету (учасниками кластера)  

Кількість отриманих нових проектів  

Приріст конкурентоспроможності регіонів країни  

Зміна інноваційного потенціалу країни, обсягу 

експорту, залучених інвестицій  
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Продовження  табл. 3 

Суб’єкти рівнів 

оцінки 

Мета 

оцінювання 
Показники 

Регіональні 

органи влади 

Оцінити діяльність 

суб’єктів об’єд-

нання та проводити 

моніторинг 

ефективності 

кластера  

Наповнення регіонального бюджету  

Показники оптимізації управлінських рішень  

Кількість додаткових робочих місць  

Зміна інноваційного потенціалу  

Приріст конкурентоспроможності регіону  

Агентства 

регіонального 

розвитку 

Оцінити діяльність 

суб’єктів 

об’єднання та 

здійснити моні-

торинг 

ефективності 

кластера  

Кількість та якість запропонованих та реалізованих 

економічних, організаційних заходів, підготовка 

законодавчих та інших нормативно-правових актів 

щодо співробітництва всередині кластеру  

Кількість підготовлених та впроваджених 

інвестиційних проектів  

Частка реалізованих інноваційних проектів у 

загальній кількості висунутих  

Банківські та 

фінансові 

установи 

Визначити еконо-

мічний та 

фінансовий ефект 

від перебування в 

об’єднанні  

Рентабельність капіталу, активів, витрат  

Чиста процентна маржа  

Рівень іншого операційного доходу  

Науково-дослідні 

установи 

Визначення впливу 

діяльності у 

кластері на 

розвиток науки та 

престижу установи  

Рівень і престиж наукової (науково-технічної, 

науково-дослідної) установи за масштабом 

наукового потенціалу та досягненнями  

Результативність наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності установи (кількість 

державних винагород, наукових публікацій, 

міжнародних винагород, патентів, винаходів, 

ліцензій, захищених дисертацій на здобуття 

наукового степеня доктора наук, доктора 

філософії). Індекс цитування, виконання НДР  

Заклади освіти 

Визначити конку-

рентоспроможність 

випускників та 

зв’язок науки із 

практичною діяль-

ністю підприємств 

Частка додаткових освітніх програм (у т. ч. 

авторських) у навчальних планах  

Частка предметів профільного характеру на 

випускних курсах (класах) у навчальних планах  

Частка учнів (здобувачів) переможців олімпіад 

різних рівнів у загальній кількості учнів  

 

Таким чином, кластер як ефективний інструмент національної політики 

розвитку територій в умовах нових економічних реалій України може суттєвим 

чином поліпшити результат діяльності економіки території розташування 

кластера та надати поштовх подальшому динамічному економічному розвитку. 

На основі досліджень теоретичних положень нами запропоновано модель 

організаційно-економічного механізму функціонування бізнес-інтегрованих 

структур (кластерів) (рис. 4). Даний підхід дозволить максимально врахувати 

специфіку діяльності бізнес-інтегрованих структур та сприятиме більш 

адекватній оцінці рівня та ефективності їх розвитку.  
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Рис. 4. Модель організаційно-економічного механізму функціонування 

бізнес-інтегрованих структур (кластерів)  

 

Відповідно до моделі організаційно-економічного механізму 

функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) розроблено алгоритм 

його реалізації для визначення ефективності його дії (рис. 5), що в повній мірі 

розкриває сутність механізму його функціонування. 
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Рис. 5. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму 

функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

 

Використання запропонованого алгоритму реалізації організаційно-

економічного механізму функціонування бізнес-інтегрованих структур 

(кластерів) створює основу для забезпечення високих темпів нарощування 

ресурсного потенціалу бізнес-інтегрованих структур (кластерів) та дозволить в 

повному обсязі реалізувати її цілі, задачі та досягти стратегічної мети. 

Під механізмом управління бізнес-інтегрованими структурами слід 

розуміти цілісну систему взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, 

функціонування яких спрямоване на забезпечення довгострокового розвитку 

національної економічної системи України в довгостроковій перспективі. 

Механізм, що пропонується, стимулює прийняття управлінських рішень та 

зміни якісних і кількісних параметрів господарської діяльності за усіма 

аспектами й напрямами управління. 

Виходячи з цього, ефективне функціонування бізнес-інтегрованих 

структур залежить від логічною побудованої системи механізму управління. 

Одночасно  необхідно зауважити, що організація механізму управління є не 

 

А
д

го
р
и

тм
 р

еа
л
із

ац
ії

 о
р
га

н
із

ац
ій

н
о

-е
к
о
н

о
м

іч
н

о
го

 

м
ех

ан
із

м
у

ф
у
н

к
ц

іо
н

у
в
ан

н
я
 б

із
н

ес
-і

н
те

гр
о
в
ан

и
х
 с

тр
у
к
ту

р
 

(к
л
ас

те
р
ів

) 

 

Формулювання цілей організаційно-

економічного механізму функціонування 

бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Формування принципів організаційно-

економічного механізму функціонування 

бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Цілі і задачі організаційно-економічного 

механізму функціонування бізнес-

інтегрованих структур м (кластерів) 

Обґрунтування методів управління 

функціонування бізнес-інтегрованих 

структур (кластерів) 

Розробка заходів, щодо ефективного 

використання фінансових та матеріально-

технічних ресурсів 

 

О
ц

ін
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 р

о
зв

и
тк

у
 т

а 
д

ія
л
ь
н

о
ст

і 

б
із

н
ес

-і
н

те
гр

о
в
ан

и
х

 с
тр

у
к
ту

р
 (

к
л
ас

те
р
ів

) 

 

 

Впровадження розроблених заходів 
 

Заходи щодо активізації інвестиційно-

інноваційної діяльності 

М
о
н

іт
о
р
и

н
г 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
 



18 

 

менш важливими, ніж впровадження даного механізму в практичну 

управлінську діяльність бізнес-інтегрованих структур національного 

господарства України. 

Пропонований механізм в своїй основі містить концепцію контролінгу. 

Тобто можна узагальнити, що впровадження концептів контролінгу управління 

бізнес-інтегрованими структурами проводиться циклічно. Отже, впровадження 

концепту інформаційно-логістичного контролінгу функціонування бізнес-

інтегрованих структур вимагає розробляти на практиці виокремлені цикли 

контролінгу. Послідовність впровадження інформаційно-логістичного 

контролінгу управління бізнес-інтегрованими структурами передбачає 

поступову реалізацію заходів щодо забезпечення відновлення промислово-

виробничого потенціалу промислових підприємств східних регіонів України. 

 

 

ВИСНОВКИ 
 

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 

наукового завдання, яке полягає у розробленні теоретико-методичного 

підґрунтя формування механізму управління бізнес-інтегрованими структурами 

промислових регіонів в національному господарстві України. За результатами 

проведеного дослідження зроблено висновки:  

1. Обґрунтовано, що для активізації процесів національного розвитку при 

застосуванні кластерних інструментів управління розвитком національної 

економіки, необхідно посилити конкурентні позиції фінансово-економічних 

суб’єктів на регіональному ринку за рахунок включення фінансових структур 

регіону: банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів у кластери. 

На підставі цих узагальнень проведено оцінку перспектив розвитку систем 

кластерізації східних регіонів як невід’ємної складової національної економіки 

України. Показано, що відмінними рисами, особливостями кластерної форми 

об’єднання, що відрізняють їх від інших інтегрованих структур, є такі: на 

відміну від територіально-виробничого комплексу в основу кластера закладено 

ринковий механізм і самоініціативу учасників, що об'єднуються для 

підвищення своєї конкурентоспроможності; 

2. Проведено аналіз світового досвіду кластеризації. Дослідження 

світового та вітчизняного досвіду управління розвитком економік країн, 

регіонів дозволило виявити недостатню кількість українських кластерних 

ініціатив, зокрема в промислових регіонах сходу України. Сформулювано 

авторське визначення поняття «бізнес-інтегрована структура» – локалізована 

територіально, промислово-виробнича форма інтеграції працюючих 

підприємств та взаємодіючих господарських суб’єктів державної і приватної 

власності без створення юридичної особи, банківських установ, фінансових 

закладів, освітніх та інноваційних інституцій, владних, споріднених та 

допоміжних структур, різних підрозділів та об’єктів інфраструктури, що 

відрізняється пропозицією на ринку товарів і послуг конкурентоспроможного 
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продукту, супроводжується розробленою та узгодженою стратегією 

перспективного розвитку та враховує інтереси кожного учасника зокрема та 

інтереси регіонального кластера в цілому.  

3. Сформульовано умови створення бізнес-інтегрованих структур 

(кластерів): відповідні можливості на території, диверсифікована структура 

національного господарства, наявність суміжних і взаємозалежних виробництв, 

науковий і кадровий потенціал; інтерес до об'єднання у потенційних учасників, 

підсилений матеріальною, моральною й владною мотивацією та наслідки 

формування кластерів для регіональної економіки тощо, створення умов 

ефективного управління розвитком східних регіонів України; 

4. Обґрунтовано ефективність бізнес-інтегрованих структур (кластерів), 

що базується на комплексному підході, який враховує максимальну кількість 

переваг від кластеризації для кожного учасника об’єднання, оцінювання 

показників, які використовуються на рівні держави, регіону, конкретного 

підприємства – учасника кластера, агентства національного розвитку, 

банківських та небанківських фінансових установ, компаній, науково-дослідних 

установ, закладів освіти, що створює основу підготовки державних програм 

соціально-економічного розвитку України. 

5. Визначено, що концепція логістичного управління є системою науково-

обґрунтованих принципів про управління виробничо-економічною діяльністю 

промислових підприємств регіону в умовах ринкових відносин. 

6. Враховуючи значний вплив кластера на економіку регіону, доведено 

необхідність розробки економетричної моделі, що оцінюватиме 

результативність адаптованого кластера. Обґрунтування системи фінансово-

економічних відносин, що виникають в процесі управління розвитком і 

функціонуванням регіональної економіки на основі формування кластерів 

дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок між кластеризацією 

регіональної економіки та посиленням конкурентних позицій фінансово-

економічних суб’єктів на регіональному ринку, що є додатковим джерелом 

кредитування регіональної економіки та сприяє зростанню фінансових 

результатів діяльності регіону і національної економіки в цілому. 

7. Розроблено модель організаційно-економічного механізму 

регулювання національного розвитку на основі  створення бізнес-інтегрованих 

структур (кластерів) окремих регіонів. Виявлено, що головною специфікою 

моделі є встановлення системної мотивованої взаємодії між всіма учасниками 

об’єднання в рамках національної економіки, направленої на реалізацію 

спільної мети функціонування, що полягає у підвищенні ефективності 

управління розвитком регіонів України та досягненні високого рівня 

регіональної конкурентоспроможності. 

8. Доведено, що використання запропонованого алгоритму реалізації 

організаційно-економічного механізму функціонування бізнес-інтегрованих 

структур (кластерів) створить основу для забезпечення високих темпів 

нарощування національного ресурсного потенціалу бізнес-інтегрованих 

структур та дозволяє реалізувати стратегію економічної системи України. 
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9. Обґрунтовано принципове значення у забезпеченні ефективного 

функціонування бізнес-інтегрованих структур правильно підібраного механізму 

інформаційно-логістичного контролінгу в практичній управлінській діяльності, 

тобто  вибору складових  механізму регулювання. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Шипоша В.А. Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих 

структур промислових регіонів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена теоретико-методологічному дослідженню і 

розробці практичних рекомендації щодо механізму управління розвитком 

бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів як основи функціонування 

та розвитку національної економічної системи України. 

Аналіз теоретико-методичних підходів до вирішення проблеми щодо 

управління розвитком  бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів 

дозволив встановити, що на сьогодні однієї з найбільш ефективних форм 

об’єднання виробників, дослідників і споживачів є кластер в їх різних формах 

та проявах.   

Кластери та мережеве співробітництво являють собою середовище для 

генерації і комерціалізації знань. Його можна прирівняти до динамічного 

організму національної економіки, який забезпечує процвітання ключових 

учасників кластера.  

Спільна діяльність суб’єктів кластера забезпечує синергетичний ефект та 

дає можливість підприємствам та іншим учасникам отримувати значно більші 

прибутки у вигляді фінансового результату в порівнянні до того, яку вигоду 

могли отримували у випадку, якщо працювати відокремлено один від одного. 

На основі досліджень теоретичних положень запропоновано модель 

організаційно-економічного механізму функціонування бізнес-інтегрованих 

структур (кластерів). Даний підхід дозволить максимально врахувати 

специфіку діяльності бізнес-інтегрованих структур та сприятиме більш 

адекватній оцінці рівня та ефективності їх розвитку. 

Відповідно до моделі організаційно-економічного механізму 

функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) розроблено алгоритм 

його реалізації для визначення ефективності його дії, що в повній мірі 

розкриває сутність механізму його функціонування. 

Механізм, що пропонується, стимулює прийняття управлінських рішень 

та зміни якісних і кількісних параметрів господарської діяльності за усіма 

аспектами й напрямами управління. 

Виходячи з цього, ефективне функціонування бізнес-інтегрованих 

структур залежить від логічною побудованої системи механізму управління. 

Одночасно  необхідно зауважити, що організація механізму управління є не 

менш важливими, ніж впровадження даного механізму в практичну 
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управлінську діяльність бізнес-інтегрованих структур національного 

господарства України. 

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, кластер, бізнес-

інтегровані структури, інформаційно-логістична система, національна 

економіка. 

 

SUMMARY 

 

Shyposha V.A. Management mechanism for the development of business 

integrated structures of industrial regions. - On the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

economic sciences on a specialty 08.00.03 – economy and management of a national 

economy. - Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to theoretical and methodological research and 

development of practical recommendations on the mechanism of management of 

development of business integrated structures of industrial regions as a basis of 

functioning and development of the national economic system of Ukraine. 

The analysis of theoretical and methodological approaches to solving the 

problem of managing the development of business-integrated structures of industrial 

regions revealed that today one of the most effective forms of combining producers, 

researchers and consumers is a cluster in their various forms and manifestations. 

Clusters and networking are an environment for the generation and 

commercialization of knowledge. It can be equated to a dynamic organism of the 

national economy, which ensures the prosperity of key members of the cluster. 

The joint activities of the cluster entities provide a synergistic effect and allow 

companies and other participants to receive significantly higher profits in the form of 

financial results compared to what they could benefit if they worked separately from 

each other. 

It is an important difference between the information and logistics management 

system – the provision of quality information to all its subsystems and the creation of 

effective feedback mechanisms. Estimation of efficiency of information and logistic 

management system is based on the account of logistic expenses, reliability of the 

information, definition of quality of level of service of consumers and calculation of 

indicators of economic efficiency. 

On the basis of researches of theoretical positions the model of the 

organizational and economic mechanism of functioning of business integrated 

structures (clusters) is offered. This approach will allow to consider the specifics of 

business integrated structures and will contribute to a more adequate assessment of 

the level and effectiveness of their development. 

In accordance with the model of organizational and economic mechanism of 

functioning of business integrated structures (clusters), an algorithm for its 
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implementation has been developed to determine the effectiveness of its action, 

which fully reveals the essence of the mechanism of its functioning. 

The mechanism of management of business-integrated structures should be 

understood as a holistic system of interconnected and interacting elements, the 

functioning of which is aimed at ensuring the long-term development of the national 

economic system of Ukraine in the long run. The proposed mechanism stimulates 

management decisions and changes in qualitative and quantitative parameters of 

economic activity in all aspects and areas of management. 

Based on this, the effective functioning of business integrated structures 

depends on a logically constructed system of management. At the same time, it 

should be noted that the organization of the management mechanism is no less 

important than the introduction of this mechanism in the practical management of 

business integrated structures of the national economy of Ukraine. 

Key words: organizational and economic mechanism, cluster, business 

integrated structures, information and logistics system, national economy. 
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