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Оñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèх êëàñòåð³â

Аналізується досвід створення та розвитку транскордонних кластерів у країнах ЄС. Визначено 
моделі їх формування у вигляді монополярного та біполярного кластерів. Проаналізовано бар’єри 
для формування та функціонування транскордонних кластерів в європейських країнах. Визначе-
но ендогенні та екзогенні чинники розвитку транскордонних кластерів у прикордонних облас-
тях України. Обговорюються перспективи створення транскордонних кластерів у західних об-
ластях України на прикладі Львівської області. Обґрунтовується необхідність забезпечення ор-
ганізаційної та фінансової підтримки процесів створення транскордонних кластерів на регіо-
нальному та національному рівні.
Ключові слова: кластер, мережа, транскордонне співробітництво.1 

В îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ îäíå ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ç 
ïðîáëåì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ïîñ³äàº êîíöåïö³ÿ êëàñòåð³â. Цÿ êîíöåïö³ÿ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âàæëèâèé ³íñòðóìåíò ïîë³òèêè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, 
àäàïòîâàíèé äî íîâèõ ðåàë³é êîíêóðåíö³¿ â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ åêîíîì³êè. 
Ó òåîðåòè÷íîìó ïëàí³ êëàñòåðíèé ï³äõ³ä, çàïî÷àòêîâàíèé Ì. Ïîðòåðîì [1], 
îòðèìàâ ñâ³é ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðàöÿõ çàðóá³æíèõ òà 
â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â, çîêðåìà â ðîáîòàõ Ì. Åíðàéòà, Ñ. Ðîçåíôåëüäà, К. Кåòåëüñà, 
Т. Андерсона, С. Соколенка, М. Войнаренка та інших дослідників [2–6]. 

Кëàñòåðíèé ï³äõ³ä øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî 
Ñîþçó. Аêòèâíî âïðîâàäæóþòüñÿ ñòðàòåã³¿ òà ïðîãðàìè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî àáî 
îïîñåðåäêîâàíî ñòèìóëþþòü ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê êëàñòåð³â ó ºâðîïåéñüêèõ 
ðåã³îíàõ. ªÑ ï³äòðèìóº òàêîæ ðîçâèòîê òðàíñºâðîïåéñüêî¿ êëàñòåðíî¿ ìåðåæ³ òà 
òðàíñêîðäîííî¿ êîîïåðàö³¿ ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà òà òåõíîëîã³é.

Íà ñüîãîäí³ âæå º ðÿä óñï³øíèõ ïðèêëàä³â ôîðìóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ 
òà òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ó ªÑ. Çîêðåìà, îäíèì ³ç íàéóñï³øí³øèõ º 
транскордонний кластер «Біодолина» в долині Верхнього Рейну (Швейцарія –
ФРН – Франція). Є також успішні приклади створення транскордонних кластерів 
çà ó÷àñòþ êðà¿í Цåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè [7]: êëàñòåð ñêëà (Вåðõíÿ Аâñòð³ÿ 
(Aвстрія) – Баварія (ФРН) – Богемія (Чехія)); технологічний кластер: (Штирія 
(Австрія) – Словенія) та ін.

Äëÿ Óêðà¿íè ñòðàòåã³÷íèé êóðñ íà ºâðîïåéñüêó ³íòåãðàö³þ òà ïîãëèáëåííÿ 
ïàðòíåðñòâà ç ªÑ îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ³íòåíñèô³êàö³¿ òðàíñêîðäîííîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà çàõ³äíèõ ïðèêîðäîííèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Фîðìóâàííÿ 
êëàñòåð³â òà ðîçâèòîê ¿õ íà òðàíñêîðäîííîìó ð³âí³ äîçâîëèëè á ì³ñöåâèì 
ï³äïðèºìñòâàì åôåêòèâíî ³íòåãðóâàòèñÿ â ºâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð òà 
âèéòè íà ºâðîïåéñüê³ ðèíêè.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì â îðãàíàõ âëàäè çðîñòàº çàö³êàâëåí³ñòü 
ó âïðîâàäæåíí³ êëàñòåðíèõ ï³äõîä³â ÿê ³íñòðóìåíòó çàáåçïå÷åííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ äåðæàâè òà ðåã³îí³â. В³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ 
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Кàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10.09.08 №1214-ð Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó òà áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ íàóê 
Óêðà¿íè ðîçðîáèëè ïðîåêò Íàö³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó 
òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â, ó ÿêîìó â³äîáðàæåíî çàãàëüíå áà÷åííÿ äåðæàâè ùîäî 
ñòâîðåííÿ ³ ï³äòðèìêè ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â. 

Ðàçîì ç òèì îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â òà ìåðåæ 
êîîïåðàö³¿ ó ïðèêîðäîííèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ìàëî äîñë³äæåí³. Òîìó ìåòîþ ö³º¿ 
ñòàòò³ º àíàë³ç ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííèõ 
êëàñòåð³â òà ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî øëÿõ³â ¿õ ôîðìóâàííÿ ó ïðèêîðäîííèõ 
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

1. Мîäåë³ òðàíñêîðäîííèх êëàñòåð³â. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ºâðîïåéñüêîãî 
äîñâ³äó ó ïðîöåñàõ êëàñòåðèçàö³¿ àâòîð âèçíà÷èâ òàê³ ìîäåë³ ôîðìóâàííÿ 
òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â:

 

а) 

 

 

б) 
Умовні позначення: 
 – менеджмент кластеру 

– влада 
 – виробники 

 

– наука 
 

– постачальники 
 
 – фінансові установи 
 
 

– збут 

Рис. 1. Моделі транскордонних кластерів: а – монополярний/асиметричний 
транскордонний кластер; б: біполярний транскордонний кластер.  
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Особливості формування транскордонних кластерів

Ìîíîïîëÿðíèé / àñèìåòðè÷íèé òðàíñêîðäîííèé êëàñòåð (ðèñ. 1à) 
ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ó âèïàäêó, êîëè ñóì³æí³ ðåã³îíè ñóñ³äí³õ êðà¿í ñóòòºâî 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ð³âíåì âïðîâàäæåííÿ êëàñòåðíèõ ï³äõîä³â. Ñòðàòåã³ÿ 
ðîçâèòêó êëàñòåðà, ùî ñôîðìóâàâñÿ ïî îäèí á³ê êîðäîíó, äî òðàíñêîðäîííîãî 
ð³âíÿ áóäå âèçíà÷àòèñÿ ñïðÿìîâàí³ñòþ íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ðîáî÷ó ñèëó àáî 
çáóò (çàâîþâàííÿ âíóòð³øíüîãî ðèíêó) ïî ³íøèé á³ê êîðäîíó. Òàêèé êëàñòåð 
ïåðåäóñ³ì áóäå ïîñèëþâàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ðåã³îíó, äå ðîçì³ùåíî 
ÿäðî êëàñòåðà. 

Інша модель транскордонного кластера – á³(ïîë³)ïîëÿðíà. Ó öüîìó âèïàäêó 
òðàíñêîðäîííà ìåðåæà ôîðìóºòüñÿ íà áàç³ ðåã³îíàëüíèõ êëàñòåð³â ïî ð³çí³ áîêè 
êîðäîíó, ÿê çàñíîâíèöüêèõ åëåìåíò³â (ðèñ. 1á). 

Б³ïîëÿðí³ òðàíñêîðäîíí³ êëàñòåðè ìîæóòü ñôîðìóâàòèñÿ ó ñèìåòðè÷í³é àáî 
àñèìåòðè÷í³é фîðì³. Аñèìåòðè÷í³ êëàñòåðè ôîðìóþòüñÿ ïðè ïîä³ë³ ôóíêö³é 
ó÷àñíèê³â êëàñòåðà, êîëè ìåðåæ³ ïî ð³çí³ áîêè êîðäîíó âçàºìîäîïîâíþþòü îäíà 
одну,  наприклад,  кластери  деревообробка  –  виробництво меблів,  будівельні  – 
ìàòåð³àëè-áóä³âíèöòâî òîùî. Ñèìåòðè÷í³ òðàíñêîðäîíí³ êëàñòåðè, çîêðåìà, 
ìîæóòü áóòè ñôîðìîâàí³ ó òóðèñòè÷í³é ÷è òðàíñïîðòíî-ëîã³ñòè÷í³é ñôåð³. 

Çàãàëüíèé àëãîðèòì ôîðìóâàííÿ á³ïîëÿðíîãî òðàíñêîðäîííîãî êëàñòåðà:
1, Ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòîê ðåã³îíàëüíèõ êëàñòåð³â äî ïåâíîãî ð³âíÿ.
2  Çàïî÷àòêóâàííÿ êîíòàêò³â ì³æ êëàñòåðíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Цåé ïðîöåñ 

ìîæóòü ðîçïî÷àòè ïðåäñòàâíèêè êëàñòåð³â ñàìîñò³éíî àáî çà çîâí³øíüîãî 
âïëèâó (çà ³í³ö³àòèâîþ ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â âëàäè àáî ºâðîðåã³îíàëüíèõ 
ñòðóêòóð).

3. Вèçíà÷åííÿ ö³ëåé ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííîãî êëàñòåðà, 
íàïðèêëàä: ðîçâèòîê âçàºìîä³¿ ì³æ âèðîáíèêàìè, ïîñòà÷àëüíèêàìè ÷è 
ô³ðìàìè çáóòó ïî îáèäâà áîêè êîðäîíó; îáì³í äîñâ³äîì òà çíàííÿìè; 
òðàíñôåð òåõíîëîã³é; ñï³ëüíà ïðîìîö³ÿ òà ìàðêåòèíã; ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ òîùî. 

4.  Óçãîäæåííÿ çàãàëüíèõ ïðàâèë, ñòàíäàðò³â ³ ïðîöåäóð óïðàâë³ííÿ ìåðåæåâîþ 
âçàºìîä³ºþ íà òðàíñêîðäîííîìó ð³âí³, çîêðåìà çàáåçïå÷åííÿ ðåãóëÿðíèõ 
çâ’ÿçê³â ó òðàíñêîðäîíí³é ìåðåæ³, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ô³íàíñóâàííÿ 
ñï³ëüíèõ çàõîä³â

5  Фîðìóâàííÿ çâ’ÿçê³â òà ðîçâèòîê êîîïåðàö³¿ ì³æ ó÷àñíèêàìè êëàñòåð³â 
(ï³äïðèºìñòâàìè òà óñòàíîâàìè) ð³çíèõ ðåã³îí³â.

Ïðèêëàäîì óñï³øíîãî ñòâîðåííÿ á³ïîëÿðíèõ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â 
º ñï³âïðàöÿ Ä³ëîâî¿ Іí³ö³àòèâè Ïàííîí³¿ (Óãîðùèíà) ç Íèæíüîàâñòð³éñüêîþ 
ìåðåæåþ, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ áóëè çàïî÷àòêîâàí³ äâà òðàíñêîðäîíí³ êëàñòåðè â 
àâòîìîá³ëüí³é òà ë³ñîâ³é ãàëóçÿõ âèðîáíèöòâà. 

2. Бàð’єðè íà шëÿхó ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèх êëàñòåð³â. ªâðîïåéñüêèé 
äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî ïðîöåñè ñòâîðåííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â óñêëàäíþþòüñÿ 
³ñíóâàííÿì äîäàòêîâèõ áàð’ºð³â íàâ³òü ó òèõ óìîâàõ, êîëè ìåðåæåâ³ çâ’ÿçêè 
ôîðìóþòüñÿ ì³æ êðà¿íàìè, ùî íàëåæàòü ºäèíîìó ðèíêó ªÑ. 

Ó ðîáîò³ [8] îñíîâíèìè áàð’ºðàìè ó ðîçáóäîâ³ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â 
íàçâàíî â³äì³ííîñò³ â çàêîíîäàâñòâ³, ð³âí³ îñâ³òè ³ äîñë³äæåíü, ìîâí³ 
áàð’ºðè, ð³çíèé ìåíòàë³òåò. Аíàë³ç ïðîáëåì ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ 
êëàñòåðíèõ ìåðåæ ó ïîëüñüêî-ñëîâàöüêî-÷åñüêîìó ïðèêîðäîíí³ ïîêàçàâ, ùî 
íàéá³ëüøèìè áàð’ºðàìè ó ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííèõ ³ííîâàö³éíèõ ìåðåæ º 
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áðàê äîâ³ðè ÷è ìîòèâàö³¿ äî íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³, â³äñóòí³ñòü ìåõàí³çì³â 
³í³ö³þâàííÿ ñï³âïðàö³, ñëàáê³ñòü âçàºìíèõ êîíòàêò³â ì³æ àêòîðàìè êëàñòåðíèõ 
³í³ö³àòèâ, íåäîñòàòíÿ ï³äòðèìêà êëàñòåðíèõ ³í³ö³àòèâ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³ 
[9]. Íàéâàæëèâ³øèìè ÷èííèêàìè ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííèõ ìåðåæ íàçâàíî 
³íñòèòóö³éí³ ìåõàí³çìè ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííÿ êëàñòåð³â íà ºâðîïåéñüêîìó òà 
íàö³îíàëüíîìó ð³âí³. 

Бàð’ºðàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ êëàñòåð³â º íå ò³ëüêè êîðäîíè ì³æ êðà¿íàìè, 
à ³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ìåæ³ âñåðåäèí³ êðà¿íè. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ êðà¿í ³ç 
ôåäåðàòèâíèì óñòðîºì. ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ êëàñòåðíèõ ³í³ö³àòèâ ó Ñõ³äí³é 
Í³ìå÷÷èí³, ðîçáóäîâà ì³æðåã³îíàëüíèõ êëàñòåð³â ãàëüìóºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíèìè 
áàð’ºðàìè, îñê³ëüêè ïð³îðèòåòí³ ãàëóç³ ï³äòðèìêè âèçíà÷àþòü îêðåì³ ôåäåðàëüí³ 
çåìë³ [10]. 

3. Ïåðåäóìîâè ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèх êëàñòåð³â ó çàх³äíèх ðåã³îíàх 
Уêðàїíè. В Óêðà¿í³ òàêîæ ³ñíóº ïåâíèé äîñâ³ä ðîçâèòêó êëàñòåð³â, ïåðø çà âñå 
íà Хìåëüíè÷÷èí³. Îñòàíí³ìè ðîêàìè ðîçïî÷àëîñÿ òàêîæ ôîðìóâàííÿ êëàñòåð³â 
³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, çîêðåìà â Кðèìó, Іâàíî-Фðàíê³âñüê³é, Ð³âíåíñüê³é, 
Хàðê³âñüê³é, Хåðñîíñüê³é îáëàñòÿõ. Íà æàëü, ïîêè ùî öåé ïðîöåñ íå íàáóâ 
øèðîêîãî ïîøèðåííÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³, õî÷à, çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ [11], 
ïðàêòè÷íî â êîæí³é îáëàñò³ ³ñíóþòü ïîòåíö³éí³ êëàñòåðè. 

Ðîçãëÿäàþ÷è ïåðñïåêòèâè ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â íà 
êîðäîíàõ Óêðà¿íè, ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âîíè ïåðåäóñ³ì âèçíà÷àòèìóòüñÿ 
ð³âíåì ðîçâèòêó êëàñòåðíèõ ï³äõîä³â ÿê ó ïðèêîðäîííèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, 
òàê ³ â ñóì³æíèõ ðåã³îíàõ ñóñ³äí³õ äåðæàâ. Ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó 
òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ó ïðèêîðäîííèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè âèçíà÷àþòüñÿ ÿê 
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками (табл. 1–2). 

Ïîêè ùî ñóñ³äí³ äåðæàâè ªÑ, îñîáëèâî Ïîëüùà òà Óãîðùèíà, ñóòòºâî 
âèïåðåäæàþòü íàñ ó ïðîöåñàõ êëàñòåðèçàö³¿. Çîêðåìà â Óãîðùèí³ óñï³øíî 
ôóíêö³îíóþòü ïîíàä 20 êëàñòåð³â, äåÿê³ ç íèõ (íà êîðäîí³ ç Аâñòð³ºþ) ðîçâèíóëèñÿ 

 Таблиця 1 

Ендогенні чинники розвитку транскордонних кластерів у прикордонних областях України 

Позитивні  Негативні  

 зростання зацікавленості підприємств, 
регіональної влади і наукових установ у 
кластерних ініціативах; 

 наявний потенціал формування клас-
терів в основних галузях економіки 
прикордонних регіонів; 

 перший позитивний досвід з форму-
вання кластерів у регіонах України;  

 зростання розуміння значення транскор-
донного партнерства і співпраці серед 
потенційних учасників кластерних 
ініціатив; 

 наявність осіб, фірм, організацій, що 
можуть каталізувати процес; 

 зростання обсягів інформації щодо 
функціонування кластерів. 

 слабка схильність підприємств до 
співпраці з іншими підприємствами і 
організаціями; 

 недостатньо знань про кластери у 
бізнесовому та владному середовищі; 

 брак компетенції щодо управління 
мережами та кластерами; 

 слабкість інститутів підтримки бізнесу, 
які повинні бути каталізаторами клас-
терних ініціатив; 

 відсутність програмно-цільових підходів 
та фінансової підтримки формування 
кластерів на регіональному рівні; 

 брак адекватних до умов України 
моделей управління мережами 
співпраці. 
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äî òðàíñêîðäîííîãî ð³âíÿ. Ó Ïîëüù³ ðîçïî÷àòî ñèñòåìíèé ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ 
êëàñòåð³â çà äîïîìîãîþ ïðîãðàì ðåã³îíàëüíîãî, íàö³îíàëüíîãî òà ºâðîïåéñüêîãî 
ð³âíÿ. Ó ïðîãðàìíî-ö³ëüîâîìó ïåð³îä³ 2007-2013 ðð. Ïîëüñüêå Аãåíòñòâî 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà (PARP) ðåàë³çîâóº ðÿä ïðîãðàì ï³äòðèìêè ðîçâèòêó 
êëàñòåð³â, çîêðåìà Ïðîãðàìó ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ðîçâèòêó ì³æíàðîäíî¿ 
ñï³âïðàö³ êëàñòåð³â ³ç çàêîðäîííèìè ïàðòíåðàìè ï³ä íàçâîþ Innovation Express. 
Íà ð³âí³ âîºâîäñòâ ä³þòü ðåã³îíàëüí³ îïåðàö³éí³ ïðîãðàìè, îäíèì ³ç ïð³îðèòåò³â 
ÿêèõ ôîðìóâàííÿ êëàñòåð³â.

Ðîçãëÿíåìî ïåðñïåêòèâè ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â íà ïðèêëàä³ 
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî òðàíñêîðäîííîãî ðåã³îíó. Òàê³ êëàñòåðè ó ìîíî- àáî 
á³ïîëÿðí³é ôîðì³ ìîæóòü ñôîðìóâàòèñÿ íà îñíîâ³: ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âèðîáëÿþòü 
àíàëîã³÷í³ àáî ñõîæ³ ïðîäóêòè; ðèíê³â ðîáî÷î¿ ñèëè ç ïåâíèì ð³âíåì êâàë³ô³êàö³¿ 
òà ñïåö³àë³çàö³ºþ; ñïåö³àëüíèõ ïîñëóã (íàïðèêëàä, ³íôîðìàö³éíèõ, òóðèñòè÷íèõ, 
ô³íàíñîâèõ), âèêîðèñòàííÿ òà ïåðåðîáêè ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. 

Òàê, ó ñóñ³äí³õ ç Óêðà¿íîþ Ï³äêàðïàòñüêîìó òà Ëþáë³íñüêîìó âîºâîäñòâàõ 
Ïîëüù³ ³äåíòèô³êîâàíî àâ³àö³éíèé êëàñòåð, à òàêîæ àãðîïðîìèñëîâ³, òóðèñòè÷í³ 
òà ³íôîðìàö³éí³ êëàñòåðè. Ëüâ³âñüêà îáëàñòü ìàº ïåðåäóìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ 
кластерів  такої  спеціалізації:  деревообробка  –  виробництво меблів,  будівельні 
матеріали – будівництво, агропромислового типу, виробництво одягу та взуття, 
òðàíñïîðòíî-ëîã³ñòè÷í³ ïîñëóãè, ìàøèíîáóäóâàííÿ òà ïðèëàäîáóäóâàííÿ, 
³íôîðìàòèêà, òóðèçì òà ðåêðåàö³ÿ. 

Íà ñüîãîäí³ íà Ëüâ³âùèí³ âæå çàðåºñòðîâàíî êëàñòåð «Вàíòàæîï³ä³éìàëüíà 
òåõí³êà», íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ ðåºñòðàö³¿ êëàñòåðè «Äåðåâîîáðîáêè òà ìåáëåâîãî 
âèðîáíèöòâà» òà «Вèðîáíèöòâà àëüòåðíàòèâíî¿ åíåðã³¿».

Äåÿê³ ç öèõ êëàñòåð³â ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó ìîæóòü äîñÿãíóòè òðàíñêîðäîííîãî 
рівня, зокрема у формі асиметричного кластера – агропромислові, будівельних 
матеріалів  –  будівництва,  меблево-деревообробний,  а  у  формі  біполярного 
кластера – туристичні, інформатики.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàÿâí³ñòü êîðäîíó, â³çîâ³ òà ³íø³ ðåãóëþâàííÿ ªÑ 
îáìåæóþòü â³ëüíèé ðóõ òîâàð³â, êàï³òàëó, ëþäåé òà ñòâîðþþòü äîäàòêîâ³ áàð’ºðè 
äëÿ ôîðìóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ âèðîáíè÷èõ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â. Òîìó 
çà íàÿâíèõ óìîâ ïåðñïåêòèâí³øèì, íà íàøó äóìêó, º ôîðìóâàííÿ êëàñòåð³â 

 Таблиця 2 

Екзогенні чинники розвитку транскордонних кластерів у прикордонних областях України  

Позитивні  Негативні  

 динамічний розвиток європейської 
кластерної політики;.  

 формування кластерів у суміжних 
регіонах сусідніх країн; 

 фінансова підтримка розвитку 
транскордонного співробітництва 
в рамках программ ЄС; 

 виникнення експертних груп, що  
займаються проблематикою кластерів; 

 розвиток платформ інформаційного 
обміну, зростання взаємної довіри 

 брак довіри чи мотивації з боку 
потенційних закордонних учасників 
кластерних ініціатив; 

 відсутність правового забезпечення 
діяльності кластерів; 

 відсутність чітко визначеної політики 
центральних органів влади, спрямованої 
на розвиток кластерів; 

 низький рівень фінансової підтримки 
транскордонного співробітництва з боку 
держави 
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ó ñôåð³ ïîñëóã, íàïðèêëàä, òóðèñòè÷íèõ ÷è ³íôîðìàö³éíèõ, îñê³ëüêè êîðäîíí³ 
áàð’ºðè äëÿ íèõ ìåíø ñóòòºâ³, í³æ äëÿ âèðîáíè÷èõ êëàñòåð³â. 

Çîêðåìà, º ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ äåê³ëüêîõ ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêèõ 
òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ó ñôåð³ òóðèçìó:
−	 Бåùàäñüêèé òðàíñêîðäîííèé òóðèñòè÷íèé êëàñòåð;
−	 Транскордонна мережа соціокультурних ініціатив (Люблін – Жовква);
−	 çàâäÿêè ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³ ªÑ òà ñïåö³àëüí³é ïðîãðàì³ ï³äòðèìêè 

Ñõ³äíî¿ Ïîëüù³, ó Ï³äêàðïàòñüêîìó âîºâîäñòâ³ ôîðìóºòüñÿ êëàñòåð çäîðîâ’ÿ 
та  туризму  «Оздоровниці  –  перлини  Східної  Польщі».  Цей  кластер  буде 
çä³éñíþâàòè ³ òðàíñêîðäîííó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà çà ðàõóíîê ñï³âïðàö³ ç 
îçäîðîâíèöÿìè Óêðà¿íè (Òðóñêàâåöü), Ñëîâà÷÷èíè òà Ëèòâè.
Ç óêðà¿íñüêîãî áîêó çíà÷íèé ïîòåíö³àë ùîäî ðîçâèòêó òóðèñòè÷íèõ 

òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ìàþòü ì³ñòà Ëüâ³â, Òðóñêàâåöü, Ìîðøèí, à òàêîæ 
ã³ðñüê³ ðàéîíè. Çîêðåìà, íà äàíèé ÷àñ Ëüâ³â ïðèéìàº áëèçüêî 0,4 ìëí. òóðèñò³â 
íà ð³ê, à â ïåðñïåêòèâ³ ¿õ ÷èñëî ìîæå çðîñòè äî 1 ìëí. Îäíèì ç îñíîâíèõ 
ðèíê³â òóðèñò³â äëÿ Ëüâîâà º ñõ³äí³ âîºâîäñòâà Ïîëüù³, ùî ñòâîðþº äîáð³ 
ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó òðàíñêîðäîííîãî òóðèçìó. Çã³äíî ³ç Ñòðàòåã³ºþ ï³äâèùåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà Ëüâîâà, ó 2011 ð. ó Ëüâîâ³ çàïëàíîâàíî ñòâîðèòè 
òóðèñòè÷íó êëàñòåðíó àñîö³àö³þ.

Ó Ëüâîâ³ òàêîæ çîñåðåäæåíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ô³ðì ó ñôåð³ á³çíåñ-ïîñëóã 
òà ³íôîðìàòèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ïåðåâàæíî íà çàñàäàõ àóòñîðñèíãó. Ñôåðîþ 
¿õ ä³ÿëüíîñò³ º ðîçðîáêà òà ï³äòðèìêà ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì, êîë-öåíòðè, 
àóòñîðñèíã àíàë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â, ëîêàë³çàö³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, IT 
êîíñàëòèíã. Ì³ñòî ôàêòè÷íî ìàº âæå ñôîðìîâàíèé êëàñòåð, ïðåäñòàâëåíèé 
ïîíàä 100 êîìïàí³ÿìè, ÿê³ îáñëóãîâóþòü óêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êë³ºíò³â. 
Ó ïåðñïåêòèâ³ Ëüâ³â ìîæå ñòàòè ïðîâ³äíèì öåíòðîì àóòñîðñèíãó â Цåíòðàëüíî-
Ñõ³äí³é ªâðîï³, 

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äàíèé êëàñòåð ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó. ßê ïðàâèëî, ó 
êëàñòåðàõ îñíîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ðîçâèòîê âíóòð³øí³õ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ 
ó÷àñíèêàìè êëàñòåðà òà ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíî¿ âèðîáíè÷î¿ ìåðåæ³. Îäíàê 
існує  інший  тип  кластерів  –  т.  зв.  ñóñ³äñüê³ êëàñòåðè [13], ÿê³ íàçèâàþòüñÿ 
òàê òîìó, ùî ô³ðìè ðîçòàøîâàí³ ïîðÿä, àëå ïðè öüîìó íàé÷àñò³øå íå ìàþòü 
òðèâàëèõ ³ ñèñòåìàòè÷íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ñîáîþ. Вñ³ âèäè çâ’ÿçêó óñåðåäèí³ òàêîãî 
êëàñòåðà îáìåæåí³, ïðîòå ñèëüíî ðîçâèíåí³ çîâí³øí³ çâ’ÿçêè. Вîíè íå ïðèâ’ÿçàí³ 
äî ðåã³îíó, â ÿêîìó ðîçòàøîâàí³. Вëàñíå êëàñòåð á³çíåñ-ïîñëóã ó Ëüâîâ³ º 
ïðèêëàäîì ñóñ³äñüêîãî êëàñòåðà.

Ñë³ä â³äçíà÷èòè àêòèâ³çàö³þ êëàñòåðíèõ ³í³ö³àòèâ â ³íøèõ ïðèêîðäîííèõ 
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Òàê, ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ðåàë³çóºòüñÿ Ïðîãðàìà 
ñòâîðåííÿ òðàíñêîðäîííèõ òðàíñïîðòíî-ëîã³ñòè÷íèõ öåíòð³â ÿê ñòðóêòóðíèõ 
ëàíîê ³ííîâàö³éíèõ êëàñòåð³â. Òóò òàêîæ ðîçðîáëåíî êîíöåïö³þ ñòâîðåííÿ 
êëàñòåðà áóäóâàííÿ äåðåâ’ÿíèõ áóäèíê³â. Ó Чåðí³âåöüê³é îáëàñò³ ñòâîðåíà 
Кîîðäèíàö³éíà ðàäà ç ïðîâåäåííÿ êëàñòåðíèõ äîñë³äæåíü òà ðîçïî÷àëîñÿ 
ñòâîðåííÿ ë³ñîâîãî êëàñòåðà. Ó Вîëèíñüê³é îáëàñò³ çàðîäæóºòüñÿ åêîòóðèñòè÷íèé 
òà àãðîïðîìèñëîâèé êëàñòåðè. 

Ó Кðèìó àêòèâ³çóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî 
ìåãàêëàñòåðà «Ñåâàñòîïîëü», ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ç³ ñòâîðåííÿ åêîíîì³êî-
òóðèñòè÷íîãî êëàñòåðà òà åêîíîì³÷íîãî êëàñòåðà «Бóõòè Ñåâàñòîïîëÿ». Íà 
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Ñõîä³ Óêðà¿íè ïåðñïåêòèâíèì º ôîðìóâàííÿ áóä³âåëüíîãî, òóðèñòè÷íîãî òà 
ôàðìàöåâòè÷íîãî òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ì³æ Хàðê³âñüêîþ îáëàñòþ (Óêðà¿íà) 
òà Бºëãîðîäñüêîþ îáëàñòþ (Ðîñ³éñüêà Фåäåðàö³ÿ). Ðîçðîáëåí³ ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî ñòâîðåííÿ òðàíñêîðäîííîãî íàíîêëàñòåðà íà áàç³ íàóêîâèõ óñòàíîâ òà 
óí³âåðñèòåò³â Бºëãîðîäñüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé. В êîíòåêñò³ àêòèâ³çàö³¿ 
åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç Ðîñ³ºþ, ö³ òà ³íø³ òðàíñêîðäîíí³ êëàñòåðí³ 
³í³ö³àòèâè íà Ñõîä³ Óêðà¿íè ìîæóòü îäåðæàòè íîâèé ³ìïóëüñ ðîçâèòêó. 

Óñï³øíèé ðîçâèòîê òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ìîæëèâèé íà îñíîâ³ 
âèðîáíèöòâà íèìè ³ííîâàö³éíèõ ïðîäóêò³â òà ïîñëóã, êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ 
íà òðàíñêîðäîííèõ òà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ. Îñòàíí³ì ÷àñîì çà ³í³ö³àòèâîþ 
Äåðæ³íâåñòèö³é â ðÿä³ ïðèêîðäîííèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè àêòèâ³çóâàëàñÿ 
ðîáîòà ùîäî ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ êëàñòåð³â, òàêèõ ÿê «Íîâ³ 
ìàòåð³àëè» (ì. Хàðê³â), «Б³îòåõíîëîã³¿» (ì. Ëüâ³â), «Òðàíçèòíèé ïîòåíö³àë 
Óêðà¿íè» (ì. Îäåñà). «Åêîëîã³ÿ òà íîâ³ òåõíîëîã³¿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ» 
(ì. Äîíåöüê). 

Висновки. 1. Фîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â ìîæëèâå ëèøå íà áàç³ 
ðîçâèòêó êëàñòåðíèõ ³í³ö³àòèâ ó ïðèêîðäîííèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Ñï³ëüíèì 
çàâäàííÿì ðåã³îíàëüíèõ àäì³í³ñòðàö³é, á³çíåñîâèõ àñîö³àö³é òà íàóêîâèõ 
óñòàíîâ º âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåò³â ó êëàñòåðí³é ïîë³òèö³, âèÿâëåííÿ òà àêòèâàö³ÿ 
êëàñòåðíèõ óòâîðåíü, ³íòåãðàö³ÿ ïðîöåñó êëàñòåðèçàö³¿ â ãàëóçåâ³ àáî êîìïëåêñí³ 
ïðîãðàìè ðîçâèòêó ðåã³îíó.

2. Íàÿâí³ñòü êîðäîíó ñòâîðþº äîäàòêîâ³ áàð’ºðè äëÿ ôîðìóâàííÿ òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â. Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ ¿õ 
ñòâîðåííÿ º íàëàãîäæåíí³ êîíòàêò³â òà âçàºìíî¿ äîâ³ðè ì³æ ïîòåíö³éíèìè 
ó÷àñíèêàìè êëàñòåð³â, àêòèâ³çàö³ÿ ñï³âïðàö³ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè ä³ëîâèõ ê³ë òà 
îðãàíàìè âëàäè ñóì³æíèõ ðåã³îí³â, çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè â ðàìêàõ 
â³äïîâ³äíèõ ðåã³îíàëüíèõ, íàö³îíàëüíèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ïðîãðàì. 

3. Ïåðñïåêòèâè ôîðìóâàííÿ òðàíñêîðäîííèõ êëàñòåð³â â Óêðà¿í³ ìàþòü 
ðåã³îíàëüíó ñïåöèô³êó. Ñòðóêòóðà åêîíîì³êè çàõ³äíèõ ïðèêîðäîííèõ îáëàñòåé 
Óêðà¿íè, â³äñóòí³ñòü âåëèêîãî êàï³òàëó òà âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ 
çá³äíþº ìîæëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ êëàñòåðíèõ ñòðóêòóð ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà òà 
çóìîâëþº ¿õ ñïåö³àë³çàö³þ ïåðåâàæíî ó ñôåð³ ïîñëóã. Çíà÷íèé ïîòåíö³àë ùîäî 
ñòâîðåííÿ òðàíñêîðäîííèõ âèðîáíè÷èõ êëàñòåð³â ìàþòü Ñõ³ä òà Ï³âäåíü Óêðà¿íè. 
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Демченко В.В. Особенности формирования трансграничных кластеров.
Анализируется опыт создания и развития трансграничных кластеров в странах ЕС. Определены 
модели их формирования в виде монополярного и биполярного кластеров. Проанализированы ба-
рьеры для формирования и функционирования трансграничных кластеров в европейских странах. 
Определенно эндогенные и экзогенные факторы развития трансграничных кластеров в пригра-
ничных областях Украины. Обсуждаются перспективы создания трансграничных кластеров в 
западных областях Украины на примере Львовской области. Обосновывается необходимость 
обеспечения организационной и финансовой поддержки процессов создания трансграничных 
кластеров на региональном и национальном уровне.
Ключевые слова: кластер, сеть, трансграничное сотрудничество.

Demchenko V.V. The Features of Formation of Transborder Clusters.
The experience of creation and development of transborder clusters in the EU countries is analyzed. The 
models of their forming as monopolar and bipolar clusters are defined. The obstacles of forming and 
functioning of transborder clusters in European regions are analyzed. The endogenous and exogenous 
factors of development of transborder clusters in boundary regions of Ukraine are outlined. The per-
spectives of transborder clusters’ creation in western regions of Ukraine are considered on the example 
of Lviv region. The necessity of maintenance of organizational and financial support of the transborder 
clusters’ creation on regional and national levels is substantiated. 
Key words: cluster, network, transborder cooperation.
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