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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Пошук шляхів виходу з глибокої економічної кризи 
потребує принципово нових підходів до реалізації механізмів управління 
національною економікою України. Сьогодні відбувається зміна моделей 
управління промислово-інтегрованими системами на структурно нові форми, які 
мають орієнтуватися на подальшу трансформацію економічних процесів як на 
регіональному, так і на національному рівні. За їх допомогою можуть 
вирішуватися завдання збільшення промислового виробництва та формування 
антикризової політики держави. Цей процес характеризується як кількісними, так 
і якісними змінами діяльності кожного окремого промислового підприємства та 
регіональної економіки України загалом. 

Однак кризові явища негативно впливають на економіку України й 
ефективне формування і використання стратегічних виробничих потужностей 
підприємств промислових регіонів. Значний спад промислового виробництва на 
сході України супроводжується суттєвим погіршенням соціальної та економічної 
ситуації в Донецькій та Луганській областях унаслідок військової агресії з боку 
Російської Федерації. Результатом цього процесу стало зростання рівня 
безробіття, втрата майна та зниження купівельної спроможності населення, 
збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні не розроблено 
ефективної, спрямованої на результат антикризової державної програми, яка 
включала б заходи щодо відродження економіки східного регіону. 

З урахуванням цього для вирішення вищезазначених проблем у рамках 
заходів щодо реалізації Стратегій розвитку Донецької та Луганської областей на 
період до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської 
областей на період до 2030 року доцільно створювати відповідні кластерні 
структури шляхом консолідації зусиль держави, бізнесу, науки, освіти у 
пріоритетних сферах економічної діяльності. Це дозволить підвищити рівень 
конкурентоспроможності регіонів, створити сприятливі умови для зростання 
обсягів продукції та якості наданих послуг, забезпечити взаємовигідне 
співробітництво різних учасників кластера і стейкхолдерів та сформувати якісно 
нову модель регіональної економіки. Міжнародна практика свідчить, що третина 
компаній, які працюють у межах кластерів, мають тенденцію стабільного 
зростання рівня зайнятості. 

Концептуальні засади і питання методичного забезпечення реалізації 
національної та регіональних політик кластеризації економіки досліджують 
М. Бліклі (M. Bleackley), М. Войнаренко, Л. Ганущак-Єфименко, Б. Гаррет 
(B. Garrette), М. Гріднєв, С. Грудницька, Г. Девлін (G. Devlin), А. Дерун, 
Р. Дмуховський (R. Dmukhovski), В. Дубницький, П. Дюссо (P. Dussauge), 
М. Енрайт (M. Enright), В. Загорський, З. Зебруцький (Z. Zebrucki), Я. Зробек 
(J. Zrobek), М. Кизим, М. Кручек (M. Kruczek), Ю. Куц, В. Ляшенко, 
О. Макаренко, В. Мамонова, У. Мітчелл (W. Mitchell), Л. Нестиренко, М. Портер 
(M. Porter), М. Превезер (M. Preveser), Г. Репп, Л. Ринейська, Г. Свонн (G. Swann), 
С. Соколенко, Е. Фезер (E. Feser), В. Фостолович, М. Франковська 
(M. Frankowska), В. Хаустова, Г. Шевцова, М. Шустер (M. Szuster). 
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Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком суб’єктів 
господарювання різної галузевої приналежності в умовах мінливого 
інституційного середовища, цифрової економіки, змін у регуляторній, 
промисловій і соціальній політиці держави відображено в роботах О. Амоші, 
В. Антонюк, Н. Брюховецької, І. Булєєва, В. Вишневського, Ю. Драчука, 
С. Єлецьких, Ю. Залознової, А. Касич, Ю. Макогона, О. Новікової, Н. Осадчої, 
Ю. Погорелова, Ю. Харазішвілі, В. Хобти, В. Швеця. 

Питання, які стосуються економічних механізмів функціонування 
промислово-інтегрованих систем (кластерів) та їх впливу на розвиток регіонів 
України, розглядають такі вчені-економісти, як 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, М. Мельникова, 
О. Мороз, О. Пєтухова, Ю. Рибак, І. Ткаченко, В. Федоренко, Л. Федулова, 
О. Фінагіна, І. Хаджинов, Л. Чернюк. У працях цих науковців ґрунтовно 
досліджено механізми управління розвитком бізнес-інтегрованих структур 
промислово розвинутих регіонів. 

Однак, незважаючи на широкий спектр досліджень за наведеною тематикою, 
наразі залишаються недостатньо опрацьованими як у науковому, так і в 
практичному аспекті методичні питання щодо вдосконалення управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур східних регіонів України відповідно до 
сучасних викликів, пов’язаних із смарт-спеціалізацією, модернізацією 
виробництва та цифровізацією організаційних й управлінських процесів. 
Актуальність і значущість цих проблем обумовили вибір теми дисертації, її мету 
та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт: 

кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного 
університету імені Василя Стуса Міністерства освіти і науки України на тему 
«Інтегрований розвиток територій: кадрова, маркетингова та інноваційна 
складові» (номер держреєстрації 0117U006342, 2017-2020 рр.), у рамках якої 
розроблено методику оцінювання рівня ризиків втрат від дисбалансу розвитку 
підприємств, що відрізняється модернізованим комплексом методів оцінювання 
із застосуванням оптимізаційних підходів і процедур; 

Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Формування 
інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів 
України» (номер держреєстрації 0118U004490, 2018-2021 рр.) ‒ виявлено і 
систематизовано головні бар'єри, які перешкоджають формуванню й 
ефективному функціонуванню кластерних структур у східних регіонах України; 
обґрунтовано концептуальний підхід до формування кластера як елемента 
інноваційної інфраструктури на засадах смарт-спеціалізації в рамках реалізації 
стратегічних документів щодо соціально-економічного розвитку Донецької та 
Луганської областей на період до 2027 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 
теоретичних положень, науково-методичних підходів і розроблення практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення механізму формування та управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур у промислових регіонах України. 
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Відповідно до мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: 
дослідити генезис понять «кластер», «розвиток», «механізм управління», 

еволюційний розвиток теорій кластеризації, а також специфічні особливості 
формування кластерних структур та їх функціонування в економічній системі 
України; 

уточнити суть і зміст термінів «бізнес-інтегрована структура», «розвиток 
бізнес-інтегрованої структури», «механізм управління розвитком бізнес-
інтегрованої структури»; 

узагальнити міжнародний досвід розвитку кластерних структур і надати 
пропозиції щодо його можливого застосування у промислових регіонах України; 

на підставі узагальнення здійснених досліджень, аналітичних матеріалів 
дослідницьких і консалтингових компаній, агентств регіонального розвитку,  
аналізу статистичних даних виявити основні перешкоди, які стримують 
ефективний економічний розвиток східних регіонів України;  

проаналізувати стратегічні документи щодо соціально-економічного 
розвитку Донецької та Луганської областей у частині створення кластерних 
об’єднань і визначити методичні засади логістичного забезпечення управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур; 

запропонувати комплексний підхід до оцінювання ефективності діяльності 
кластера та здійснити його апробацію на прикладі Донецької та Луганської 
областей; 

надати пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення розвитку 
кластерних структур у національній економіці України; 

обґрунтувати концептуальний підхід до формування кластерного утворення 
як елемента інноваційної інфраструктури промислових регіонів на засадах смарт-
спеціалізації; 

удосконалити організаційно-економічний механізм функціонування бізнес-
інтегрованих структур і запропонувати алгоритм його реалізації на прикладі 
східних регіонів України. 

Об’єктом дослідження є процеси формування та управління розвитком 
бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів України. 

Предмет дослідження ‒ сукупність теоретичних, науково-методичних і 
прикладних положень щодо вдосконалення механізму формування та управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур у промислових регіонах України в 
умовах макроекономічної нестабільності національної економіки та мінливого 
інституційного середовища. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 
положення інституціональної теорії, зокрема парадигми еволюційного розвитку, 
теорії кластеризації, концепцій стратегічного і логістичного менеджменту, 
управління розвитком підприємств.  

У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: аналізу та 
синтезу – для аналізу наукових шкіл розвитку кластерних теорій, узагальнення 
існуючих теоретичних підходів і положень, наукових розробок щодо проблем 
управління розвитком бізнес-інтегрованих структур, уточнення термінологічного 
апарату; класифікації – для систематизації концептуальних підходів до 
визначення понять «кластер», «бізнес-інтегрована структура», «механізм 
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управління», «механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих структур», 
виявлення перешкод, які стримують ефективний економічний розвиток східних 
регіонів України; порівняння та структурно-логічного узагальнення – для 
визначення особливостей міжнародного досвіду діяльності промислово-
інтегрованих систем і можливості його використання в Україні, розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку 
кластерних об’єднань, наукового обґрунтування концептуального підходу до 
формування кластерних утворень у східних регіонах України, визначення 
складових комплексного підходу до оцінювання ефективності функціонування 
кластера, розроблення алгоритму реалізації організаційно-економічного 
механізму функціонування бізнес-інтегрованих структур; економіко-
математичного моделювання та математичної статистики – для  оцінювання 
ефективності функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) та їх 
впливу на розвиток національної економіки, побудови регресійної моделі 
залежності між фінансовим станом економіки Донецької області та обсягом 
кредитних ресурсів; прогнозування – для розроблення сценаріїв подальшого 
розвитку східних регіонів України.  

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні матеріали 
Державної служби статистики України, Головного управління статистики у 
Донецькій і Луганській областях, результати власних наукових досліджень, 
публікації щодо вирішення проблем розвитку національної та регіональних 
економік, менеджменту, логістики та теорії кластеризації, матеріали науково-
практичних конференцій, круглих столів і нарад, інформаційні ресурси мережі 
Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку 
теоретичних положень, обґрунтуванні науково-методичних підходів  
і розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму 
формування та управління функціонуванням бізнес-інтегрованих структур 
промислових регіонів в умовах нестабільності національної економіки. 

Основні наукові результати, які характеризують новизну дослідження, є 
такими: 

удосконалено: 
концептуальний підхід до формування кластерного утворення як 

специфічного типу партнерства підприємницьких структур, наукових, 
банківських, фінансових, інвестиційних установ, закладів вищої освіти, 
інституцій транспортної та інноваційної інфраструктури, органів регіонального і 
місцевого самоврядування на засадах циркулярної економіки, застосування 
методології розроблення стратегії смарт-спеціалізації, упровадження цифрових 
технологій і логістичних концепцій, використання сучасних фінансових 
інструментів (венчурного інвестування, краудсорсингу, державно-приватного 
партнерства шляхом залучення приватних інвестицій, коштів кредитних установ, 
пенсійних фондів, іноземних інвестиційних ресурсів, грантів міжнародних 
фінансових організацій); 

організаційно-економічний механізм забезпечення регіонального розвитку 
на основі створення бізнес-інтегрованих структур (кластерів) у промислових 
регіонах, що забезпечує системну мотивовану взаємодію всіх ключових 
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учасників процесу соціально-економічного розвитку регіонів, збільшення 
кількості нових і збереження існуючих робочих місць, зростання обсягів 
інвестиційних ресурсів, розширення податкової бази; 

дістали подальшого розвитку:  
понятійний апарат щодо суті та змісту термінів «бізнес-інтегрована 

структура», «розвиток бізнес-інтегрованої структури», «механізм управління 
розвитком бізнес-інтегрованої структури», що дозволяє виокремити об’єктні 
властивості та специфічні особливості формування і функціонування кластерних 
структур в економічній системі України, а також надає базис для визначення 
показників оцінювання ефективності їх розвитку; 

методичні засади логістичного забезпечення управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур у специфічних умовах макроекономічної нестабільності у 
східних регіонах України з урахуванням сучасних логістичних концепцій, які 
дозволяють коригувати стратегію розвитку цих виробничих комплексів, 
забезпечувати оперативний моніторинг у динаміці відповідної ринкової 
кон’юнктури, упроваджувати інноваційні інформаційні технології в управлінні 
промисловим виробництвом, поліпшувати якість й ефективність управління 
використанням ресурсів, мінімізувати можливі ризики господарської діяльності; 

комплексний підхід до оцінювання ефективності діяльності кластера, який 
базується на збалансованій системі показників і реалізація якого включає такі 
етапи: формування мети і завдань оцінювання; визначення критеріїв оцінювання; 
процес оцінювання ефективності (визначення і систематизація ключових 
показників); аналіз одержаних результатів; моніторинг діяльності кластера; 
трансформація діяльності кластера та його реорганізація. Використання даного 
підходу дозволяє оцінити інституційні умови кластеризації та обґрунтувати 
організаційні принципи партнерства, здійснити в оперативному режимі 
діагностику діяльності кластера, розробити стратегічний план співробітництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 
формування механізму управління функціонуванням промислово-інтегрованих 
систем та його реалізації в умовах макроекономічної нестабільності національної 
економіки. Упровадження пропозицій і рекомендацій, викладених у дисертації, 
сприятиме на практиці вдосконаленню механізму управління промислово-
інтегрованими системами та підвищенню ефективності промислового розвитку 
на сході України. 

Окремі положення щодо науково-методичного забезпечення формування 
кластера як інституту регіонального розвитку Донецької області включено до 
проєктів Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та Плану 
заходів з її реалізації за стратегічним напрямом «Економічний розвиток і 
зайнятість населення», а також використано в діяльності Департаменту економіки 
Донецької облдержадміністрації (протокол № 7 від 15.10.2019 р.).  

Результати дослідження апробовано та використано у практичній діяльності 
Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов’янської міської ради 
(довідка від 15.12.2020 р.). 

Теоретико-методологічні положення дисертації використовуються у 
навчальному процесі Донецького національного університету імені Василя Стуса 
Міністерства освіти і науки України при викладанні дисциплін «Операційний 



6 

менеджмент», «Регіональна економіка», «Просторова економіка» (довідка 
№ 108/01.1.3-43 від 06.11.2020 р.), а також Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова – при проведенні лекційних і семінарських занять з 
дисциплін «Світова економіка», «Моделі розвитку національних економік» 
(довідка від 11.01.2021 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею, у якій викладено авторській підхід до вирішення актуального 
наукового завдання щодо вдосконалення механізму управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур промислових регіонів. Усі наукові результати належать 
особисто автору.  

За результатами наукового дослідження дисертантом опубліковано 
8 одноосібних наукових праць, серед яких: 5 статей у наукових фахових виданнях 
України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, із них 
1 у зарубіжному науковому журналі (Латвія); 3 праці апробаційного характеру. 
Загальний обсяг публікацій становить 2,12 д.а.  

Апробація результатів дисертації. Одержані результати наукового 
дослідження, висновки та пропозиції доповідалися та були схвалені на 
міжнародних науково-практичних конференціях: «Національні особливості та 
світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях 
економіки» (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.); «Наукові економічні дослідження: 
актуальні питання та інноваційні аспекти» (м. Дніпро, 24 жовтня 2020 р.);  
«Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти 
розвитку» (м. Полтава, 28 жовтня 2020 р.). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (230 найменувань на 
30 сторінках), 11 додатків (на 20 сторінках), містить 26 таблиць і 28 рисунків. 
Загальний обсяг роботи становить 241 сторінку, у тому числі основний текст − 
190 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У першому розділі «Теоретичні аспекти управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур промислових регіонів» досліджено еволюційний 
розвиток теорій кластеризації, специфічні особливості формування кластерних 
структур та їх функціонування в економічній системі України; розглянуто 
сутнісну характеристику бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів у 
національному господарстві; проаналізовано й узагальнено міжнародний досвід 
розвитку кластерних утворень. 

Встановлено, що необхідність дослідження векторів розвитку національної 
економіки з позицій кластерного підходу зумовлена наявністю таких проблем: 
низький рівень соціально-економічного розвитку регіону внаслідок скорочення 
промислового виробництва, погіршення екологічної ситуації, відсутність 
можливостей знайти гідне місце роботи й отримувати стабільний дохід, що, у 
свою чергу, негативно впливає на купівельну спроможність і призводить до 
незадоволення населення та відчуття безперспективності. Дані проблеми можна 
вирішити за допомогою об'єднання зацікавлених осіб і сторін у бізнес-інтегровані 
структури (кластери) для досягнення стратегічних цілей промислового розвитку. 
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Аналіз різних думок з приводу визначення та складу учасників кластера 
свідчить, що більш доцільними є інтегровані кластерні структури. Це дозволило 
узагальнити та систематизувати з використанням методу класифікації сукупність 
ознак (умови функціонування, структура зв’язків та інфраструктури, пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності), за якими можна деталізувати характеристики 
кластера. До основних видів кластерних утворень віднесено промислові, 
регіональні та бізнес-мережі. 

Ключові чинники передумов формування спеціалізації кожної окремої сфери 
економічної діяльності є схожими з чинниками, які приводять до місцевого 
територіального об’єднання бізнес-інтегрованих структур у рамках єдиної 
системи національного господарства України. У той же час географічне 
розташування підприємств на певній території належить до історично 
сформованих промислово-територіальних комплексів, які є передумовою для 
регіональної економіки за територіальним принципом. Ця обставина достатньо 
чітко простежується на прикладі східних регіонів України, що характеризуються 
значною концентрацією промислових підприємств, більшість із яких припинили 
свою господарську діяльність.  

Виходячи з цього під терміном «кластер» запропоновано розуміти 
географічну концентрацію підприємств однієї або кількох взаємопов’язаних 
галузей, які конкурують, але разом з тим кооперуються та мають вигоди із 
спільної діяльності. Тобто кластер – це «точкове» зосередження кількох 
взаємозалежних видів економічної діяльності з високою ефективністю та 
ймовірністю конкурентних переваг у перспективі, що створюють «золотий 
перетин» (в інтерпретації зарубіжної літератури – «діамант») існуючої фінансово-
економічної системи країни та гарантують стабільні позиції на ринку конкуренції 
регіонального, національного та глобального рівнів. 

Кластери створюють переважно в тих регіонах, де вже існують об'єктивні 
умови для їх функціонування. Ініціювати створення кластера «державною 
директивою» неможливо через причини, пов’язані з регіональною специфікою, 
наявністю транспортних коридорів, суспільно-політичною ситуацією. 

Як показує огляд наукової літератури, науковці використовують поняття 
«бізнес-інтегровані структури» як об’єднані за географічним розташуванням 
взаємопов’язані підприємства та суміжні з ними установи й організації у певній 
галузі, які мають і застосовують спільні технології виробництва та збуту, 
взаємодоповнюють один одного. Такі об’єднання створюються в регіонах,  
географічно близьких між собою, де є доступна система комунікації, логістична 
інфраструктура, трудові ресурси, відповідні умови для ведення бізнесу, 
здійснення фінансових транзакцій і діалогу в рамках єдиної системи національної 
економіки. 

Обґрунтовано, що об’єднання промислово-виробничих підприємств у бізнес-
інтегровані структури (кластери) відбувається для забезпечення стабільного й 
ефективного функціонування та підвищення конкурентоспроможності діяльності 
кожного підприємства і бізнес-інтегрованої структури загалом. Отже, учасники 
бізнес-інтегрованих структур (кластера) взаємодоповнюють один одного і 
водночас зміцнюють свої конкурентні позиції на регіональному, національному 
та міжнародному рівнях. Така кластерна модель може оперативно реагувати на 
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кардинальні зміни принципів ведення господарювання, трансформаційні 
перетворення інституційного середовища, адаптуватися до реалій сьогодення, що 
робить її застосування більш гнучким та ефективним порівняно з іншими 
формами об’єднання підприємств. 

Крім цього, всі учасники кластерного утворення набувають самостійно, без 
допомоги державних дотацій або банківських позик, переваг мiсцeвoгo, 
регіонального значення, тобто так званих локальних, «пасивних» та «активних» 
переваг. Держава через місцеві органи законодавчої та виконавчої влади може 
виступати ініціатором формування та розвитку бізнес-інтегрованих структур 
(кластерів) як на регіональному, так і на національному рівні (рис. 1).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Роль держави у формуванні та розвитку 
бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

 
Кластерна політика (діяльність із підтримки кластерів) у регіоні має стати 

головним елементом стратегії збалансованого регіонального розвитку для того, 
щоб максимізувати переваги та мінімізувати ризики кластеризації регіональної 
економіки, а також базуватися на триєдиній меті – економічне зростання й 
економічна ефективність; безпека (економічна, соціальна, екологічна); 
соціокультурна ідентичність регіону. Необхідним для розвитку кластера є 
середовище, що формується за допомогою розвинутої інфраструктури підтримки 
бізнесу (логістичної та інноваційної) та потенціалу системи освіти і науки, 
достатнього соціального капіталу, базою для якого є соціокультурна ідентичність 
і довіра. 

Основним важелем стимулювання формування та функціонування бізнес-
інтегрованих структур (кластерів) має стати діяльність, спрямована на 
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поглиблення мережевих взаємозв’язків між територіально сконцентрованими 
промисловими підприємствами. Це дасть змогу забезпечити економію 
фінансових ресурсів, більшу можливість до запровадження і використання 
інноваційних технологій, а також за рахунок кооперування та взаємовигідної 
співпраці одержати конкурентні переваги в різних сферах економічної діяльності 
та досягти сталого розвитку промислових регіонів.  

Це підтверджує провідний міжнародний досвід багатьох країн світу, які 
використовують кластерний підхід до реалізації національної та регіональної 
економік. Згідно зі звітом European Observatory for Clusters and Industrial Change 
про підтримку кластерів у 29 європейських країнах, що включає поглиблений 
аналіз 30 національних і 55 регіональних програм, спеціально розроблені 
політики та стратегії підтримки кластерів широко розповсюджені як у Європі, так 
і в усьому світі. Наприклад, економіка Фінляндії повністю кластеризована – у ній 
виокремлено 9 кластерів. Економіку Нідерландів розбито на 20 «мегакластерів», 
на основі функціонування яких визначено пріоритети інноваційної політики 
держави. У Данії функціонує 29 кластерів, у яких беруть участь 40% усіх 
підприємств країни, що забезпечують 60% експорту. В Австрії діють 
трансграничні кластери з Німеччиною, Італією, Швейцарією, Угорщиною. У 
Німеччині створено промислові кластери. У Словенії розроблено програму 
національного розвитку кластерів. Понад 60 міждержавних, регіональних, 
національних, громадських організацій об’єднано в Європейський кластерний 
альянс, який функціонує на основі Європейського кластерного меморандуму. Отже, 
у більшості країн світу кластери є ефективним інструментом сталого розвитку. 

Узагальнення теоретичних положень щодо даної проблематики дозволило 
запропонувати підхід до визначення суті та змісту таких понять: 

«бізнес-інтегрована структура» – локалізована територіально, промислово-
виробнича форма інтеграції функціонуючих підприємств і взаємодіючих 
суб’єктів господарювання державної та приватної власності без створення 
юридичної особи, банківських і фінансових установ, освітніх та інноваційних 
інституцій, владних, споріднених і допоміжних структур, різних підрозділів та 
об’єктів інфраструктури, що відрізняється на ринку товарів і послуг пропозицією 
конкурентоспроможної продукції, супроводжується розробленою та узгодженою 
стратегією перспективного розвитку і враховує інтереси кожного учасника 
зокрема та кластерного утворення загалом; 

«розвиток бізнес-інтегрованої структури» – процес, у результаті якого 
відбуваються кардинальні зміни складових елементів та їх властивостей, 
функцій, методів, принципів, технологій, що дозволяють ефективно 
функціонувати в економічній системі за умов динамічного інституційного 
середовища та нестабільної національної економіки; 

«механізм управління розвитком бізнес-інтегрованої структури» – цілісна   
система взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, функціонування яких 
спрямоване на забезпечення розвитку національної екосистеми України в 
довгостроковій перспективі.  

Даний механізм може стимулювати прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень і трансформаційні перетворення якісних та кількісних параметрів 
господарської діяльності за всіма аспектами і напрямами управління. 
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У другому розділі «Аналітична діагностика сучасного стану 
економічного розвитку східних регіонів України та методи оцінювання 
ефективності бізнес-інтегрованих структур» виявлено сукупність ключових 
бар’єрів, які перешкоджають ефективному економічному розвитку східних 
регіонів України; визначено методичні засади логістичного забезпечення 
управління розвитком бізнес-інтегрованих структур; запропоновано комплексний 
підхід до оцінювання ефективності діяльності кластера, який апробовано на 
прикладі Донецької та Луганської областей. 

За даними Державної служби статистики України частка валового 
регіонального продукту в Донецькій і Луганській областях значно скоротилася в 
загальноукраїнському обсязі. Це пов’язано зі збройним конфліктом на сході 
України. Так, значення даного показника в Донецькій області знизилося за 2005-
2019 рр. на 7,9 відсоткового пункту (в.п.), або з 13,1 до 5,2%, а в Луганській – на 
3,5 в.п., або з 4,5 до 1% загальноукраїнського обсягу (див. таблицю).  

 
Таблиця – Основні  показники економічного розвитку Донецької та 

Луганської областей 1 

Показник 
Донецька область Луганська область 
2010 2019 2010 2019 

Частка ВРП у загальноукраїнському обсязі, % 11,9 5,2 4,2 1,0 
Питома вага підприємств, що здійснювали 
інновації, % 10,6 13,0 11,2 14,9 
Питома вага підприємств, що впроваджували 
інновації, % 9,3 8,2 9,3 12,2 
Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промисловості, % 1,9 5,2 9,5 3,0 
Експорт товарів, млн дол. США 13124,9 4631,6 3324,3 152,9 
Імпорт товарів, млн дол. США 3076,4 2224,4 3489,7 253,0 
Сальдо експортно-імпортних операцій,  
млн дол. США 10048,5 2407,2 -165,4 -100,1 
Експорт послуг, млн дол. США 558,7 91,3 157,4 29,8 
Імпорт послуг, млн дол. США 428,6 148,9 52,2 44,5 
Сальдо експортно-імпортних операцій,  
млн дол. США 130,1 -57,6 105,2 -14,7 
Прямі інвестиції, млн дол. США 4329,2 1399,8 629,5 447,2 
Обсяги перевезення вантажів, млн т: 
автомобільним транспортом 149,8 92,5 24,3 4,8 
залізничним 94,9 42,9 25,7 - 
морським 288,1 113,9 - - 
авіаційним 0,4 - - - 

1 Складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики 
України та Головного управління статистики в Донецькій і Луганській областях. 

 
Спостерігається тенденція погіршення інноваційної активності промислових 

підприємств. Питома вага підприємств, які здійснювали інновації в Донецькій 
області, складала у 2019 р. 13%; які впроваджували інновації – 8,2% загальної 
кількості промислових підприємств. У Луганській області ці показники 
становили 14,9 і 12,2% відповідно. Частка реалізованої інноваційної продукції в 
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обсязі промисловості Донецької області зменшилася за 2000-2019 рр. на 17,8 в.п. 
(з 23 до 5,2%), а в Луганській – на 8,7 в.п. (з 11,7 до 3%). При цьому фінансування 
інноваційної діяльності здійснюється, як правило, за рахунок власних коштів 
підприємств. Вітчизняні та іноземні інвестори через нестабільну ситуацію в 
регіоні та великі ризики припинили вкладати інвестиції в інноваційний розвиток. 

Згідно із статистично-інформаційними матеріалами Головного управління 
статистики у Донецькій і Луганській областях має місце негативна ситуація і в 
зовнішньоекономічній діяльності. Сальдо експортно-імпортних операцій 
зовнішньої торгівлі товарами в Донецькій області зменшилося за 2010-2019 рр. на 
76% унаслідок скорочення експорту на 64,7% та імпорту – на 27,7%. У 
Луганській області спостерігається гірша тенденція ‒ сальдо має від’ємне 
значення. Обсяг прямих інвестицій із країн світу в економіці Донецької області 
знизився за цей період на 67,7%, а Луганської – на 29%.  

Обсяги вантажоперевезень регіональної філії «Донецька залізниця» АТ 
«Укрзалізниця» скоротилися за 2010-2019 рр. на 71,1%, або з 142,4 до 41,2 млн т. 
Частка обсягів відправлення вантажів Донецькою залізницею зменшилася на  
24,2 в.п., або з 39,8 до 15,6% загальноукраїнського обсягу. За цей період 
вантажообіг Донецької залізниці знизився на 68,1% (з 37,3 до 11,9 млрд ткм), а 
питома вага – на 10,7 в.п. (з 17,1 до 6,4% загального вантажообігу по Україні). 

За досліджуваний період обсяги перевезення вантажів автомобільним 
транспортом у Луганській області зменшилися на 80,2%, у Донецькій – на 38,3%. 
Як правило, у Луганській області внаслідок воєнних дій функціонує лише 
автомобільний транспорт, хоча і його діяльність має тенденцію значного 
погіршення. За 2010-2019 рр. обсяги вантажоперевезень залізничним 
транспортом у Донецькій області знизилися на 54,8%, морським – на 60,5%. При 
цьому в регіоні зовсім припинено перевезення вантажів авіаційним транспортом. 

Ключовою проблемою розвитку Донецької області є погіршення логістичної 
діяльності Маріупольського морського торгового порту внаслідок блокування 
можливостей проходження суден через Керченську протоку. За даними 
Адміністрації морських портів України загальні обсяги переробки вантажів 
стивідорними компаніями в порту скоротилися за 2012-2019 рр. на 52,9% (з 
14908,7 до 7025,4 тис. т). Це пов’язано із зменшенням обсягів переробки 
експортних вантажів на 54% (з 13011,3 до 5982,8 тис. т). З 2016 р. у 
Маріупольському морському порту припинено переробку транзитних вантажів. 
Разом з тим спостерігається тенденція зростання обсягів переробки імпортних 
вантажів – у 2,69 раза, або з 249,3 до 1209,4 тис. т. Втрати порту в Маріуполі 
становлять приблизно 250 млн грн чистого прибутку. Крім цього, в порту 
існують проблеми з поданням залізничних платформ для контейнерів, а саме 
черга на подання досягатиме двох тижнів, і, як наслідок, вантажоодержувачі 
мають додаткові витрати в результаті зберігання на терміналі й демереджу.  

Встановлено, що ефективний економічний розвиток Донецької та Луганської 
областей гальмується через сукупність ключових бар'єрів, які умовно можна 
розподілити за такими групами: політичні (нестабільна політична ситуація в 
країні та бойові дії на сході України; транспортна блокада Донбасу); 
нормативно-правові (недосконала законодавча та нормативно-правова 
база; відсутність регіональної програми та стратегії розвитку кластерів); 
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інвестиційні (недостатній обсяг прямих інвестицій; неефективна реалізація 
механізму державно-приватного партнерства; обмеженість інструментів для 
приватного інвестування в об’єкти інфраструктури); інноваційні (недостатньо 
ефективне здійснення інноваційної діяльності та застосування інноваційних 
технологій у сферах економічної діяльності); екологічні (погіршення екологічного 
стану регіону; недостатнє застосування концепції циркулярної економіки в різних 
сферах економічної діяльності); інформаційні (недостатнє використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та інструментів цифрової економіки); 
інфраструктурні (значні порушення існуючих об’єктів транспортної 
інфраструктури; обмежені інфраструктурні можливості); логістичні (недостатньо 
ефективна організація логістичних процесів; зниження рівня логістичного 
обслуговування та якості наданих послуг; зменшення обсягів вантажоперевезень 
різними видами транспорту). 

Для усунення вищезазначених бар’єрів доцільно створювати бізнес-
інтегровану структуру як кластера, діяльність якого має базуватися на таких 
логістичних засадах: втілення на промислових підприємствах принципу 
системного підходу до формування інформації про рух матеріальних та суміжних 
потоків усіх операцій виробничого процесу як єдиного цілого; чітка 
організаційно-управлінська система координації роботи персоналу різних 
підрозділів, задіяних в управлінні матеріальними і суміжними потоками; 
коректний облік витрат упродовж усього логістичного ланцюга; встановлення 
оптимального рівня якості обслуговування споживачів; поставки продукції 
«точно в зазначений час».  

Визначення методичних засад логістичного забезпечення управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур дозволяє впорядкувати функціонування 
всіх учасників і стейкхолдерів, оптимізувати витрати і, як наслідок, знизити 
собівартість продукції, підвищити якість і рівень конкурентоспроможності на 
ринку товарів і послуг, створити єдину інформаційну систему національної 
економіки.  

Для оцінювання ефективності функціонування кластерних утворень у 
східних регіонах України та їх впливу на розвиток регіональної економіки 
побудовано залежність між фінансовим результатом і кредитними ресурсами. З 
метою вирішення цього завдання сформовано регресійну модель залежності 
фінансового результату діяльності економіки східних регіонів України у 
визначений момент часу t з 2012 р. по І квартал 2020 р. 

 

ŷ = 14,98011 + 0,85883x1 + 0,07447x2 + 2,135434x3. 
 

Модель свідчить, що між фінансовим результатом діяльності регіону та 
кредитними ресурсами, які вливаються в економіку, є тісний зв’язок. Чинниками, 
які позитивно впливають на збільшення обсягів інвестицій в економіку, є 
зростання рівня страхових і пенсійних виплат, кількості регіональних 
комерційних банків. Результати визначення регресійної залежності фінансового 
результату діяльності економіки Донецької області (Y) від кредитування 
економіки та виплат страхових компаній, пенсійних виплат, кількості діючих 
банків Донецької області при рівні довірчої імовірності 99%, за відсутності 
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мультиколінеарності між незалежними змінними, є досить стійкими. Значна 
частка коефіцієнтів має вагоме значення відповідної t-статистики, а тому 
запропонована модель може вважатися статистично значущою. 

Ресурсний потенціал кластера, виходячи із запропонованої моделі, необхідно 
скоригувати на величину потенціалу страхових компаній та недержавних 
пенсійних фондів. Встановлено, що розвиток економіки східних регіонів України 
залежить від кредитних ресурсів, але на сьогодні це питання постає дуже гостро, 
оскільки з часом обсяги кредитів стають усе меншими, а процедура їх надання ‒ 
усе складнішою.  

Ефективність учасників кластера у процесі його формування доцільно 
оцінювати на основі визначення зміни показників економічного розвитку. 
Оцінювання має базуватися на системі показників, які використовуються на 
макрорівні (кількість створених нових робочих місць, рівень скорочення виплат 
із безробіття, наповнення бюджету (учасниками кластера), обсяг залучених 
іноземних інвестицій, проєктів, зміна інноваційного потенціалу регіону та країни 
й обсягу експорту тощо).  

Для розроблення й упровадження ключових показників ефективності та 
збалансованої системи показників діяльності кластера здійснюється вибір із 
наявного переліку інформаційної системи управління, що складається з 
функціональних підсистем: управління та планування виробництва, фінансове 
планування й управлінський облік, бухгалтерський і податковий облік, 
складський облік, управління логістичною діяльністю, персоналом і кадровою 
політикою. Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до 
оцінювання діяльності кластера (рис. 2). 

Запропонований комплексний підхід дозволяє в оперативному режимі 
здійснювати моніторинг і регулювання його діяльності. Частота використання 
даного підходу має визначатися керівництвом з урахуванням рекомендацій щодо 
його застосування: якщо ситуація в економічній системі регіону або країни в 
цілому характеризується зростанням різних негативних тенденцій, то доцільно 
здійснювати оцінювання ефективності діяльності кластера один раз на рік після 
завершення календарного року; якщо ситуація в економічній системі регіону і 
країни загалом відрізняється позитивними змінами, то оцінювання можливо 
здійснювати один раз на три роки.  

Таким чином, застосування даного комплексного підходу дозволить 
керівництву мати не лише об'єктивну і достовірну інформацію про 
функціонування кластера, але і вагомий інструмент прийняття виваженого 
управлінського рішення. 

У третьому розділі «Рекомендації щодо вдосконалення механізму 
управління розвитком бізнес-інтегрованих структур промислових регіонів» 
надано пропозиції щодо правового регулювання розвитку кластерних структур у 
національній економіці; обґрунтовано концептуальний підхід до формування 
кластера як елемента інноваційної інфраструктури промислових регіонів на 
засадах смарт-спеціалізації; удосконалено організаційно-економічний механізм  
функціонування бізнес-інтегрованих структур і запропоновано алгоритм його 
реалізації на прикладі східних регіонів України. 

 



14 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Структурно-логічна схема комплексного підходу  
до оцінювання ефективності діяльності кластера 

 
Встановлено, що в чинному законодавстві України не приділяється належної 

уваги створенню і функціонуванню кластерів. Тому нагальним питанням 
залишається визначення на законодавчому рівні термінів «кластер» і 
«кластеризація». При цьому змістовне наповнення законодавства про кластери 
доцільно формувати з урахуванням того, що кластерні відносини мають 
специфічний організаційно-правовий характер і можуть функціонувати як з 
правами, так і без прав юридичної особи, як з використанням інших 
організаційно-правових форм об’єднань підприємств, так і без них.  

Необхідно внести зміни і доповнення до Концепції створення кластерів в 
Україні, Стратегій регіонального розвитку Донецької та Луганської областей до 
2027 року і Планів заходів з їх реалізації на 2021-2023 роки щодо створення 
бізнес-інтегрованої структури (кластера) як суб’єкта господарювання.  
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Доцільним є розроблення та схвалення Концепцій кластерної політики у 
Донецькій і Луганській областях та Цільової програми «Формування та розвиток 
кластерних утворень у східних регіонах України на 2021-2023 роки», у яких 
необхідно передбачити створення кластерів у різних сферах діяльності. 

З метою модернізації інноваційної інфраструктури у східних регіонах 
України доцільно розробити Концепцію створення кластерного утворення 
(рис. 3). Це відповідає «Маніфесту кластеризації ЄС» (м. Брюссель, 2007 р.)  
і «Європейському кластерному меморандуму» (м .Стокгольм, 2008 р.), які  
на даний час визначають стратегію розвитку європейського та  
світового співтовариства і базуються на принципах кластерної регіональної 
політики за рахунок ефективної діяльності суб'єктів господарювання відповідних 
регіонів. 

З урахуванням регіональної специфіки Донецької та Луганської областей 
доцільно створювати промислові кластери (наприклад, у машинобудівній  
і керамічній галузях) і транспортно-логістичні кластери. Це відповідає основним 
положенням Стратегій розвитку на період до 2027 року.  

Ключовою метою створення даного кластерного утворення є: скорочення 
логістичних витрат за рахунок модернізації об’єктів діючої транспортної 
інфраструктури; надання комплексної послуги «від дверей до дверей» за участю 
всіх видів транспорту з будівництвом термінальних комплексів і регіональних 
логістичних центрів.  

До основних принципів формування кластера належать:  
створення мережі логістичних центрів, що включають транспортні 

термінали, товаро-розподільні й торговельні комплекси;  
розроблення та впровадження єдиної інформаційно-управлінської системи 

оптимізації, моніторингу та управління транспортними потоками у віртуальному 
просторі;  

доставка продукції «від дверей до дверей», «у потрібне місце і точно у 
строк» на основі розвитку мультимодальних і комбінованих перевезень. 

Мотивацією учасників кластерного об’єднання є підвищення ефективності 
функціонування і рівня конкурентоспроможності продукції та послуг шляхом 
максимізації прибутку та мінімізації витрат на логістичну діяльність у результаті 
оптимізації транспортних потоків. 

Обґрунтовано, що співпраця кластерного утворення з елементами 
інноваційної інфраструктури має полягати у:  

участі в реалізації Стратегій регіонального розвитку Донецької та Луганської 
областей на період до 2027 року в частині виконання завдання щодо створення 
кластерної структури; засіданнях робочої групи;  

розробленні Концепції створення кластерних утворень і Положення про 
кластери з урахуванням особливостей машинобудівної та керамічної 
промисловості, сфери транспорту і логістики; 

здійсненні спільних наукових досліджень із Донецьким науковим центром 
НАН України та МОН України з модернізації інноваційної екосистеми на основі 
формування кластера; організації науково-методичного супроводу Концепції; 
проведенні круглих столів і конференцій щодо обговорення проблем. 
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Рисунок 3 – Концептуальний підхід до формування кластерного утворення  
на прикладі Донецької та Луганської областей 

 
Удосконалено організаційно-економічний механізм функціонування бізнес-

інтегрованих структур (кластерів) (рис. 4), який дозволить максимально 
врахувати специфіку діяльності бізнес-інтегрованих структур та сприятиме більш 
адекватному оцінюванню рівня й ефективності їх розвитку.  
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Рисунок 4 – Організаційно-економічний механізм функціонування  
бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

 
Відповідно до схеми організаційно-економічного механізму функціонування 

бізнес-інтегрованих структур (кластерів) розроблено алгоритм його реалізації для 
визначення ефективності його діяльності (рис. 5). 

Використання запропонованого алгоритму реалізації організаційно-
економічного механізму функціонування бізнес-інтегрованих структур створює 
сприятливі умови для збільшення ресурсного потенціалу кластерних утворень і 
дозволяє у повному обсязі реалізувати їх стратегічні цілі та завдання. 
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Рисунок 5 – Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму 
функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 
наукового завдання, яке полягає в розробленні теоретико-методичного підґрунтя 
вдосконалення механізму управління розвитком бізнес-інтегрованих структур 
промислових регіонів у національному господарстві України. За результатами 
дослідження сформульовано такі висновки:  

1 Обґрунтовано, що для активізації процесів модернізації національної 
економіки необхідно посилити конкурентні позиції фінансово-економічних 
суб’єктів на регіональному ринку за рахунок включення фінансових структур 
(банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів) у кластери. На 
підставі цих узагальнень виконано оцінку перспектив кластеризації у східних 
регіонах як невід’ємної складової національної економіки України. Доведено, що 
відмітна риса кластерної форми об’єднання полягає в такому: на відміну від 
територіально-виробничого комплексу, в основу кластера покладено ринковий 
механізм і самоініціативу учасників, які об'єднуються для підвищення рівня 
конкурентоспроможності. Виокремлено специфічні особливості формування 
бізнес-інтегрованих структур та їх функціонування в економічній системі 
України. 
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2 На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових підходів 
до визначення відповідного понятійно-категоріального апарату внесено 
уточнення в такі дефініції та зміст категорій: 

«бізнес-інтегрована структура» – локалізована територіально, промислово-
виробнича форма інтеграції функціонуючих підприємств і взаємодіючих 
суб’єктів господарювання державної та приватної власності без створення 
юридичної особи, банківських і фінансових установ, освітніх та інноваційних 
інституцій, владних, споріднених і допоміжних структур, різних підрозділів та 
об’єктів інфраструктури, що відрізняється на ринку товарів і послуг пропозицією 
конкурентоспроможної продукції, супроводжується розробленою та узгодженою 
стратегією перспективного розвитку та враховує інтереси кожного учасника 
зокрема та кластерного утворення загалом; 

«розвиток бізнес-інтегрованої структури» – процес, у результаті якого 
відбуваються кардинальні зміни складових елементів та їх властивостей, 
функцій, методів, принципів, технологій, що дозволяють ефективно 
функціонувати в економічній системі за умов динамічного інституційного 
середовища та нестабільної національної економіки; 

«механізм управління розвитком бізнес-інтегрованої структури» – цілісна   
система взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, функціонування яких 
спрямоване на забезпечення розвитку національної екосистеми України в 
довгостроковій перспективі. 

3 З урахуванням міжнародного досвіду визначено інституційні 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, посилений матеріальною, моральною та 
владною мотивацією, наслідки формування кластерів для регіональної економіки 
тощо. Встановлено, що засади логістичного управління є системою науково 
обґрунтованих принципів управління фінансово-економічною та виробничо-
збутовою діяльністю промислових підприємств регіону в сучасних умовах. 

4 На підставі аналізу динаміки показників економічного розвитку Донецької 
та Луганської областей виявлено сукупність бар’єрів, які умовно розподілено за 
такими групами: політичні, нормативно-правові, інноваційні, інвестиційні, 
інформаційні, екологічні, інфраструктурні, логістичні. Здійснено прогнозну 
оцінку показників, що характеризують економічний розвиток регіонів, із 
використанням економіко-математичного інструментарію, і на цій основі 
виявлено тенденції їх подальшого функціонування. На основі узагальнення 
стратегій регіонального розвитку Донецької та Луганської областей виявлено їх 
недоліки в частині створення кластерних структур. 

5 З урахуванням значного потенціалу впливу кластерів на економіку регіону 
доведено необхідність розроблення економетричної моделі, яка оцінюватиме 
результативність функціонування кластерного утворення. Обґрунтування 
системи фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі управління 
розвитком і функціонування регіональної економіки на основі формування 
кластерів, дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок між кластеризацією 
регіональної економіки та посиленням конкурентних позицій фінансово-
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економічних суб’єктів на регіональному ринку, що є додатковим джерелом 
кредитування регіональної економіки та сприяє зростанню фінансових 
показників національної економіки. 

6 Запропоновано комплексний підхід до оцінювання ефективності 
кластерних утворень, який базується на збалансованій системі показників, що 
використовуються на рівні держави, регіону, конкретного підприємства. Це 
створює відповідні умови розроблення та схвалення державних і регіональних 
програм соціально-економічного розвитку України, а також правові засади 
формування кластерних об’єднань.  

7 З метою трансформації регіональної інноваційної екосистеми Донецької та 
Луганської областей обґрунтовано концептуальний підхід до формування 
кластерного утворення як елемента інноваційної інфраструктури на засадах 
смарт-спеціалізації. Доведено, що ця структура має існувати у формі партнерства 
підприємницьких структур, наукових установ, закладів вищої освіти, інституцій 
транспортної та інноваційної інфраструктури, органів регіонального і місцевого 
самоврядування. Встановлено, що кластерні утворення доцільно створювати для 
активізації розвитку машинобудівної та керамічної промисловості, а також 
модернізації транспортної інфраструктури. Запропоновано структурну схему 
взаємодії кластера та інноваційної екосистеми для досягнення стратегічної мети 
«Інноваційний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації» у рамках 
реалізації стратегічних документів на період до 2027 року. 

8 Розроблено організаційно-економічний механізм регулювання 
регіонального розвитку на основі створення бізнес-інтегрованих структур 
(кластерів) окремих регіонів. Виявлено, що головною особливістю даного 
механізму є встановлення системної мотивованої взаємодії між усіма учасниками 
об’єднання в рамках регіональної економіки, спрямованої на реалізацію спільної 
мети функціонування, яка полягає у підвищенні ефективності управління 
розвитком промислових регіонів України та рівня їх конкурентоспроможності. 
Доведено, що розроблення та впровадження у практику запропонованого 
алгоритму реалізації організаційно-економічного механізму функціонування 
бізнес-інтегрованих структур (кластерів) дозволить створити належні умови для 
зростання обсягів та підвищення якості надання комплексу транспортних послуг, 
активізації інноваційного розвитку, а також реалізувати якісно нову регіональну 
модель збалансованого сталого розвитку, яка відповідатиме сучасним вимогам 
господарювання. 

9 Реалізація розроблених рекомендацій щодо вдосконалення механізму 
формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур у Донецькій 
та Луганській областях сприятиме одержанню синергетичного ефекту, 
складовими якого є: 

економічний ефект ‒ підвищення рівня інвестиційної привабливості 
територій; збільшення надходжень до бюджетів (обласного, місцевих) за рахунок 
формування якісно нової моделі регіональної економіки, посилення 
конкурентних переваг області й підвищення економічної спроможності 
територіальних громад в умовах децентралізації; збільшення обсягів 
вантажоперевезень і вантажообігу різних видів транспорту; скорочення витрат на 
організацію логістичної діяльності внаслідок зменшення транспортної складової 
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у вартості послуг та часу на виконання митних процедур при оформленні 
вантажів; забезпечення сприятливих інституційних умов функціонування ринку 
транспортних послуг;  

соціальний ‒ створення нових робочих місць і зростання рівня зайнятості;  
екологічний ‒ зменшення обсягу викидів парникових газів від транспорту за 

рахунок оптимізації транспортних потоків; зростання рівня екологічної безпеки. 
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України,  
виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз, 

та наукових періодичних виданнях іноземних держав 
1. Шипоша В.А. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття 

«економічного кластеру», сутності та структури. Інтелект ХХІ. 2019. № 5. C. 140-
144. [Index Copernicus]. 

2. Шипоша В.А. Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень. 
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Міжнародні 
економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24. Ч. 3. С. 148-151. 
[Index Copernicus, Google Scholar]. 

3. Шипоша В.А. Використання кластерних об’єднань в якості форм 
організації інноваційних процесів. Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. Сер.: Економіка і управління. 2019. Т. 30 
(69). № 5. Ч. 1. С. 171-175. [Index Copernicus, Google Scholar]. 

4. Шипоша В.А. Формування кластерних структур в якості засобів 
активізації інвестиційної діяльності. Вісник Одеського національного 
університету. Сер.: Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 2(81). С. 185-188. [Index 
Copernicus, Google Scholar]. 

5. Shiposha V. The role of clusters in modern global economy. Three Seas 
Economic Journal. 2020. Vol. 1. № 2. P. 67-70. [Index Copernicus, DOAJ, Research 
Papers in Economics]. 

 

Праці апробаційного характеру 

6. Шипоша В.А. Кластерні об’єднання як ефективні форми організації 
інноваційних процесів. Національні особливості та світові тенденції управління 
та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали 
IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). Дніпро: ПДАБА, 
2019. С. 113-116.  

7. Шипоша В.А. Створення кластерів в Україні та державна підтримка 
формування кластерних структур різної типології як засіб активізації 
інвестиційної діяльності. Наукові економічні дослідження: актуальні питання та 
інноваційні аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 24 жовтня 
2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 50-54. 

8. Шипоша В.А. Теоретичні засади класифікації кластерів. Економіка, облік, 
фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: зб. тез 
доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28 жовтня 2020 р.): у 4 ч. 
Полтава: ЦФЕД, 2020. Ч. 1. С. 18-20. 

 



22 

АНОТАЦІЯ 
 

Шипоша В.А. Механізм управління розвитком бізнес-інтегрованих 
структур промислових регіонів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця; Інститут 
економіки промисловості НАН України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних положень, науково-
методичних підходів і розробленню практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму формування та управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур промислових регіонів України. 

Уточнено суть і зміст термінів «бізнес-інтегрована структура», «розвиток 
бізнес-інтегрованої структури», «механізм управління розвитком бізнес-
інтегрованої структури». Проаналізовано й узагальнено міжнародний досвід 
розвитку кластерних структур і надано пропозиції щодо його можливого 
застосування у промислових регіонах України.  

На підставі узагальнення здійснених досліджень, аналітичних матеріалів 
дослідницьких і консалтингових компаній, агентств регіонального розвитку,  
аналізу статистичних даних виявлено основні перешкоди, які стримують 
ефективний економічний розвиток східних регіонів України.  

Проаналізовано стратегічні документи щодо соціально-економічного 
розвитку Донецької та Луганської областей у частині створення кластерних 
об’єднань. Визначено методичні засади логістичного забезпечення управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур. Запропоновано та апробовано 
комплексний підхід до оцінювання ефективності кластерних утворень. 

Надано пропозиції щодо нормативно-правового регулювання розвитку 
кластерних структур в економіці України. Обґрунтовано концептуальний підхід 
до формування кластера як елемента інноваційної інфраструктури промислових 
регіонів на засадах смарт-спеціалізації. Удосконалено організаційно-економічний 
механізм функціонування бізнес-інтегрованих структур і запропоновано 
алгоритм його реалізації на прикладі східних регіонів України. 

Ключові слова: національна економіка, регіональна економіка, бізнес-
інтегрована структура, кластер, показники оцінювання, прогнозування, стратегії 
регіонального розвитку, правові засади, логістичне забезпечення, концептуальний 
підхід, організаційно-економічний механізм, алгоритм реалізації механізму, 
синергетичний ефект.    
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Диссертация посвящена обоснованию теоретических положений, научно-
методических подходов и разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию механизма управления развитием бизнес-интегрированных 
структур промышленных регионов Украины. 

Уточнены сущность и содержание терминов «бизнес-интегрированная 
структура», «развитие бизнес-интегрированной структуры», «механизм управления 
развитием бизнес-интегрированной структуры». Проанализирован и обобщён 
международный опыт развития кластерных структур и представлены предложения 
по его возможному применению в промышленных регионах Украины. 

На основании обобщения проведённых исследований, аналитических 
материалов исследовательских и консалтинговых компаний, агентств 
регионального развития, анализа статистических данных выявлены основные 
барьеры, сдерживающие эффективное экономическое развитие восточных 
регионов Украины. 

Проанализированы стратегические документы социально-экономического 
развития Донецкой и Луганской областей в части создания кластерных 
объединений. Определены методические основы логистического обеспечения 
управления развитием бизнес-интегрированных структур. Предложен и 
апробирован комплексный подход к оценке эффективности кластерных 
образований. 

Представлены предложения по нормативно-правовому регулированию 
развития кластерных структур в экономике Украины. Обоснован концептуальный 
подход к формированию кластера как элемента инновационной инфраструктуры 
промышленных регионов на основе смарт-специализации. Усовершенствован 
организационно-экономический механизм функционирования бизнес-
интегрированных структур и предложен алгоритм его реализации на примере 
восточных регионов Украины. 

Ключевые слова: национальная экономика, региональная экономика, бизнес-
интегрированная структура, кластер, показатели оценки, прогнозирование, 
стратегии регионального развития, правовые основы, логистическое обеспечение, 
концептуальный подход, организационно-экономический механизм, алгоритм 
реализации механизма, синергетический эффект. 
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The dissertation is devoted to substantiation of theoretical positions, scientific and 
methodical approaches and development of practical recommendations on 
improvement of the mechanism of formation and management of development of 
business integrated structures of industrial regions of Ukraine. 
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The essence and content of the terms "business integrated structure", 
"development of business integrated structure", "mechanism for managing the 
development of business integrated structure" are specified. The international 
experience of development of cluster structures is analyzed and generalized and offers 
concerning its possible application in industrial regions of Ukraine are given. 

Based on the generalization of research, analytical materials of research and 
consulting companies, regional development agencies, statistical analysis, the main 
barriers that hinder the effective economic development of the eastern regions of 
Ukraine. 

Strategic documents concerning the socio-economic development of Donetsk and 
Luhansk oblasts in terms of creating cluster associations were analyzed. Methodical 
bases of logistical support of management of development of business integrated 
structures are defined. A comprehensive approach to evaluating the effectiveness of 
cluster formations is proposed and tested. 

Proposals on normative-legal regulation of cluster structures development in the 
national economy of Ukraine are given. The conceptual approach to the formation of 
the cluster as an element of the innovation infrastructure of industrial regions on the 
basis of smart specialization is substantiated. The organizational and economic 
mechanism of functioning of business integrated structures is improved and the 
algorithm of its realization on the example of the eastern regions of Ukraine is offered. 

It is proved that the development and implementation of the proposed algorithm 
for implementing the organizational and economic mechanism of business integrated 
structures (clusters) will create appropriate conditions for increasing the volume and 
quality of transport services, intensifying innovative development, as well as 
implementing a qualitatively new regional model of sustainable sustainability. 
development that will meet modern management requirements. 

Implementation of the developed recommendations for improving the mechanism 
of formation and management of the development of business integrated structures in 
Donetsk and Luhansk regions will help to obtain a synergistic effect, the components of 
which are: 

economic effect ‒ increasing the level of investment attractiveness of territories; 
increase of receipts to budgets (regional, local) due to formation of qualitatively new 
model of regional economy, strengthening of competitive advantages of area and 
increase of economic capacity of territorial communities in the conditions of 
decentralization; increase in the volume of cargo transportation and cargo turnover of 
different types of transport; reduction of costs for the organization of logistics activities 
by reducing the transport component in the cost of services, reducing the time to 
perform customs procedures for clearance of goods; ensuring favorable institutional 
conditions for the functioning of the transport services market; 

social ‒ job creation and employment growth; 
ecological ‒ reduction of greenhouse gas emissions from transport due to 

optimization of transport flows; increasing the level of environmental safety. 
Keywords: national economy, regional economy, business integrated structure, 

cluster, evaluation indicators, forecasting, regional development strategies, legal bases, 
logistical support, conceptual approach, organizational and economic mechanism, 
algorithm of mechanism realization, synergetic effect. 
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