
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА 
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2014. № 5
 

14

The aim of the article is to summarize and present benchmarking factors and 
problems of activity in the field of quality in organizations around the world, as well as to 
present the author's research in this area. 

Materials and methods. This article was prepared using the methods of scientific 
literature, logical analysis, benchmarking survey of organizations and businesses, using the 
methodology of "case" and audit activities of the enterprises.  

Results. Particular attention is paid to the importance of the role of quality in 
today's enterprises, especially the exchange of information about the quality and quality 
reporting, specificity and scope of teaching quality in enterprises of different countries, a 
variety of incentives to employees for the initiatives and innovations in the field of quality 
and others.  

Conclusion. The article explains the importance of education of society in the field 
of quality, environment and social responsibility, formulates new aspects of the values and 
mission of the modern university. The article has also stated directions in the field of 
quality activities that require further and more in-depth scientific study of the system. 
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Постановка проблеми. З-поміж існуючих сучасних процесів 
інтеграції, інституційний розвиток суб’єктів підприємництва та еко-
номічної системи в цілому потребує ефективної взаємодії дискретних 
ресурсних компонентів складної ієрархічної структури. Традиційна нау-
кова думка до таких відносить фінансові ресурси, наявність елементів 
інноваційної інфраструктури, людський капітал, суміжний виробничий 
цикл, ринки збуту та постачальників. Для інституційного розвитку 
економічної системи поряд із зазначеними складовими домінантною 
основою є змінна внутрішньоорганізаційна конфігурація, яка включає 
інтегровані модулі (суб’єкти підприємництва), що генерують спільні 
ланцюги доданої вартості, забезпечують мінімізацію транзакційних 
витрат та ризиків. Такі організаційні форми відповідають фреймам 
кластерів.  

Кластерна інтеграція в економічній системі є однією з форм ін-
ституційних трансформацій, яка в умовах турбулентного екзогенного 
середовища сприяє активізації адаптивних механізмів, конкурентоспро-
можності як окремих складових, так і всієї економічної системи в ці-
лому. Для світового економічного простору питання інституційного 
розвитку на засадах кластеризації визначені як ключові детермінанти. 
При цьому вітчизняна економічна система лише розпочала органі-
заційні перетворення на засадах кластерної інтеграції. 

З огляду на те, що технологічні та фінансові механізми розвитку 
національної економічної системи виявляють недостатню ефектив-
ність, більшість фахівців вбачають подальші інституційні трансформації 
у площині кластерної організації економічної системи. Україна тільки 
починає здійснювати перші кроки в кластерній інтеграції. Попри це, 
вітчизняний позитивний досвід кластеризації знайшов своє відобра-
ження в ЄС, зокрема в Європейському кластерному меморандумі, схва-
леному у 2008 р. у м. Стокгольм. Втім, питання кластеризації націо-
нальної економіки стосуються не лише об’єктивної потреби в її органі-
заційній реконфігурації, а й у формуванні інституційної складової 
поведінки учасників кластерних утворень, підвищення їх адаптивної 
здатності, створенні портфеля конкурентних переваг. Усвідомлення 
переваг горизонтально-інтегрованих структур (кластерів) є поступальним 
й потребує більш глибокого наукового обґрунтування. 

Аналіз останніх досліджень. Інституційний розвиток економічної 
системи як результат організаційних трансформацій шляхом кластери-
зації суб’єктів підприємництва останнім часом створює підґрунтя для 
модернізації цілої низки наукових концепцій, які поступово відходять 
від епістем теорій інтерналізму та екстерналізму й посилюють інтег-
раційні тенденції. Зазначені концепції відображено в наукових доробках 
таких дослідників, як І. Алексєєв [1], С. Бай [2], А. Мазаракі [3], М. Ки-
зим [4], В. Соловйов [5], Л. Федулова [6]. 

Проблемам розвитку та становлення кластерних підходів в орга-
нізаційній модернізації економічної системи – від окремого суб’єкта 
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підприємництва, регіонального (галузевого) та макроскопічного зрізу 
присвячено праці таких науковців, як О. Богма [7], М. Войнаренко [8], 
В. Соколенко [9], В. Шовкалюк [10] та інших фахівців у сфері класте-
ризації. Значний внесок у розвиток кластерної теорії, зокрема питань 
щодо організаційного забезпечення зробили зарубіжні вчені: М. Пор-
тер [11], Є. Дахмен [12], Д. Сольє [13], І. Толенадо [14]. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад інститу-
ційного розвитку економічної системи в рамках кластерної інтеграції 
для розробки рекомендацій щодо формування інституційної складової 
економічної поведінки суб’єктів підприємництва в процесі кластеризації. 
Відповідно до поставленої мети об’єктивного вирішення потребують 
такі завдання: 

• дослідити основні науково-теоретичні підходи до інститу-
ційного розвитку економічної системи в площині організаційної рекон-
фігурації національної економічної системи на засадах кластеризації; 

• розробити рекомендації щодо морфогенезу кластерів у забез-
печенні організаційних трансформацій економічної системи шляхом 
формування інституційної складової економічної поведінки в процесі 
кластеризації. 

Матеріали та методи. Методологічною основою статті є синтез 
результатів фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців щодо проблем кластеризації економічних систем. 
У роботі застосовано системний науковий метод досліджень для вивчення 
вузьких місць в управлінні кластерною організацією економічних систем, 
монографічний – для вивчення природи походження та виникнення 
кластерів як дискретних складових економічних систем; фрейми нау-
кової абстракції та діалектики – для обґрунтування дефініційного апарату 
та змісту теоретичних положень кластеризації. 

Результати дослідження. Реформування національної економічної 
системи повною мірою не досягло адекватних ефектів у ринкових та 
соціально-економічних перетвореннях. Кризи останніх років – фінансова, 
інвестиційна та інституційна – послабили традиційні ринкові та мо-
нетарні механізми державного регулювання економічного зростання. 
При цьому національна економічна політика продовжує ґрунтуватись 
на беззаперечних потребах у структурних перебудовах секторів економіки. 
Показова відірваність реального сектора економіки від фінансово-кредит-
ної системи, глибоке соціальне розшарування суспільства визначає домі-
нування організаційних реконфігурацій економічної системи в її інсти-
туційній розбудові.  

Кластерна інтеграція, зважаючи на базові постулати інституційно-
еволюційної теорії, є детермінантою в створенні "нових інститутів", які 
не залежать від попередніх умов розвитку, а становлять платформу орга-
нізаційних обмежень економічних контрагентів в єдиному виробничо-
господарському ланцюзі для забезпечення вирівнювання соціально-
економічних перекосів. У цілому інтегровані структури кластерного 



ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА  
 

ISSN 1727-9313. ВІСНИК КНТЕУ. 2014. № 5  
 

17 

типу варто розглядати як ефективні й гнучкі інституційні структури, 
які здатні більш м’яко долати фінансово-економічні шоки та бар’єри, 
утримуючи при цьому достатні темпи відтворення.  

Водночас формування кластерних структур є результатом само-
організації системи, яка залежить від інституційної поведінки усіх 
учасників кластеру, зокрема усвідомлення необхідності інтеграції еле-
ментів економічної системи з урахуванням рівнів інституційної само-
регуляції, інституційного профілю фірми; інституційного порядку 
і контролю, напряму інституційної еволюції. Звідси, рішення про ство-
рення кластеру є стратегічним, тому не допускає протиріч. З метою 
забезпечення адекватності рішення про кластерну інтеграцію визначено 
та систематизовано її переваги та недоліки в процесі інституційної 
трансформації (табл. 1).  

 

Таблиця 1  

Дуальність кластерної інтеграції 
Переваги Недоліки 

Ефект синергії від агрегованих зв’язків 
між учасниками кластеру 

Значний обсяг інвестицій у розробку  
та впровадження програми кластеризації 

Забезпечення виробничо-господарської 
та фінансової автономії 

Адаптація власних виробничих 
потужностей до потреб кластеру 

Посилення інвестиційної привабливості 
шляхом реалізації реальних інвестиційних 
проектів на засадах державно-приватного 
партнерства 

Бюрократичні перепони в реалізації 
капітальних проектів та неспроможність 
органів виконавчої влади у фінансовому 
забезпеченні кластерних ініціатив 

Скорочення транзакційних витрат  
через ефект горизонтальної інтеграції 
та субконтрактації 

Довготривалість контрактних 
зобов’язань учасників кластеру 

Гнучкість та узгодженість інтересів, 
підвищення адаптивної спроможності 

Зростаюча потреба у формуванні 
інтегрованого механізму контролю 

Опортунізм та прагматизм в інтегрова-
ному управлінні кластерною структурою 

Розбіжності у внутрішньоорганізаційних 
механізмах менеджменту, підвищений 
опір людського капіталу 

Формування конкурентних переваг  
та підвищення конкурентоспроможності 
в галузі та ринку в цілому 

Ускладнення зв’язків між стейкхолдерами 

 

Джерело: адаптовано автором за даними [15] 
 

Разом з оцінкою та виваженістю рішення щодо кластерної інте-
грації, важливим питанням при селекції підходів інституційного роз-
витку в рамках кластеризації є визначення ефекту від таких організа-
ційних змін за мікро- та макроскопічними рівнями, адже створення 
кластерів є динамічним та складним процесом, тому необхідно вра-
ховувати опір змінам системи, особливо щодо інтеграції моделей 
управління при зміні масштабів міжфірмової взаємодії. Запропоновані 
основні підходи до організаційного розвитку економічної системи за 
умови прийняття імперативу кластерної інтеграції наведено у табл. 2. 

У сучасній практиці реалізації кластерних ініціатив в Україні 
чітко прослідковується модальний підхід. Свідченням цього є фраг-
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ментарність та безсистемність у підтримці кластерних трансформацій 
на макрорівні. При цьому ключовим фактором успішних організацій-
них реформ у рамках кластерної інтеграції є відпрацювання ефектив-
ного механізму державно-приватного партнерства. Національна особ-
ливість розвитку кластерів в Україні – орієнтація більшості перспек-
тивних кластерів на традиційні галузі промисловості: легку промисло-
вість, будівництво, АПК, металургію, тоді як пріоритетом європей-
ських країн є розвиток насамперед високотехнологічних інноваційних 
кластерів у галузях машинобудування, біофармацевтики, електроніки. 

 
Таблиця 2 

Наукові підходи до організаційного розвитку економічної системи 
в процесі кластеризації 

Науковий підхід 
Зміни в процесі 

організаційного розвитку 
(мікроскопічний зріз) 

Зміни в процесі 
організаційного розвитку 

(макроскопічний зріз) 

Модальний 

Зміни гомогенного характеру, 
що спрямовані на часткову 
переорієнтацію виробництва 

в напрямку динаміки 
середовища 

Створення модальних центрів 
технологічної та ділової 

активності, що передбачають 
посилення адаптивної 
здатності системи  
та її стійкості 

Праксеологічно- 
інноваційний 

Усвідомлення, самоаналіз 
реалізації інноваційних 
проектів з впровадження 
високотехнологічних 

виробництв, застосування 
інноваційних маркетингових 
моделей та засобів фінансової 

підтримки 

Створення потужної 
інноваційної інфраструктури 

із спільними координа-
ційними центрами 

та системою показників 
ефективності кластерного 
утворення. Організаційні 

акценти на МСП 

Самоорганізації 

Деформація або втрата 
учасниками кластеру 

функціональних властивостей 
з посиленням ефекту 
емерджентності 

Просторова трансформація 
та зміна організаційної форми, 
набуття нової якості системи 
без втручання сил екзогенного 

середовища 

Ресурсної 
автономії 

Ефект синергії для окремого 
учасника кластерного утворення 
приводить до підвищення 

продуктивності транзакційних 
та виробничих витрат, 
що посилює ресурсну 

незалежність 

Формування потужної 
платформи субконтрактингу, 
що створює додаткові резерви 

оптимізації ресурсного 
забезпечення 

 

Джерело: розроблено автором 
 

Інституційні трансформації на принципах кластеризації ґрунтуються 
не лише на секторальній структуризації, а й на нормах інституційної 
поведінки. Практика інституційних реформ економічно потужних країн 
підтверджує тезу про необхідність модифікації норм економічної 
поведінки в стратегічному аспекті забезпечення ефективності кластерної 
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моделі міжфірмових взаємовідносин. Неформальні механізми, зокрема 
економічна поведінка суб’єктів системи, каталізують кластерні інтег-
раційні процеси у довгостроковій перспективі при адекватній розробці 
нормативно-правового забезпечення функціонування ліберального еко-
номічного середовища. За умов авторитарного регуляторного механізму 
економіки оптимально сформовані правила економічної поведінки в будь-
якому процесі інтеграції відзначаються короткостроковим ефектом. 

Економічна поведінка суб’єктів підприємництва, обумовлена 
кластерною інтеграцією, підпорядковується загальноекономічним законам 
та формальним нормативно-правовим актам. Однак така поведінка 
є релятивістською, за неї зберігається неформальний характер, відсутність 
документальних носіїв, вона реалізується як система корпоративних 
звичаїв, традицій, загальноприйнятих форм і способів поведінки [2, с. 21]. 
При формуванні інституційної складової економічної поведінки в про-
цесі інтеграції має враховуватись специфіка створення кластерів, а саме 
об’єднання внутрішніх та зовнішніх інститутів фірм й органів держав-
ної влади. Також важливо враховувати випадковість неформальних ін-
ститутів, адже вони формуються у процесі функціонування та розвитку 
інтегрованої структури. 

На відміну від формальних правил, які підлягають змінам, нефор-
мальні інститути менш еластичні в процесах деформації екзогенного 
середовища. Для забезпечення ефективної кластерної інтеграції суб’єктів 
економічної системи визначено складові економічної поведінки (рисунок). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інституційні складові економічної поведінки суб’єктів кластерної 
інтеграції (складено автором за даними [15]) 
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ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА В ПРОЦЕСІ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
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Висновки. В умовах неспроможності традиційних регуляторних 
механізмів впливати на розвиток національної економічної системи 
резервним вектором є інституційна перебудова економічних відносин 
на засадах кластерної інтеграції, яка передбачає організаційну рекон-
фігурацію базових галузей економіки. Визначено, що перебіг кластер-
них процесів в Україні відбувається в рамках модального підходу без 
усвідомлених трансформацій в інституційних принципах та правилах 
економічної поведінки суб’єктів економічної системи. При цьому для 
реалізації успішних інституційних перетворень у національній еконо-
мічній системі слід використовувати інтегровані моделі на основі само-
організації, ресурсної автономії та модифікації економічної поведінки 
з урахуванням викликів екзогенного середовища. 
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Prysiazhnyuk A. Institutional development of the economic system in the context 

of clustering. 
Background. The development of an economic system based on institutional 

changes is subject of an active scientific debate. Most of the national scientists are unanimous 
in the need for institutional development of the economy, hence the reconfiguration of its 
components and the emergence of new forms of integrated business. At the same time, 
scientific interest in organizational processes is varied in nature and considers the integ-
ration of cluster fragmentarily. Consequently, there is a need for guidelines recommen-
dations for reconfiguration of the national economic system and institutional component of 
economic behavior in the process of clustering.  

The study aims to research the theoretical foundations of the institutional deve-
lopment of the economic system within the cluster integration in order to develop recom-
mendations on the formation of the institutional component of the economic behavior of 
entities in the process of clustering. 

Results. The author emphasizes the need for institutional changes in the economic 
system by cluster integration on the principles of self-organization, resource autonomy and 
economic behavior modification taking into account challenges of the exogenous environment. 
The author’s vision of institutional components of the economic behavior of the economic 
system entities was offered.  

Conclusion. In terms of failure of traditional regulatory mechanisms to influence 
the development of the national economic system, the institutional restructuring of economic 
relations on the basis of cluster integration, which means organizational reconfiguration of 
basic industries, is an option. It was determined that the course of cluster processes in 
Ukraine is within the modal approach without conscious transformation in the institutional 
principles and rules of economic behavior of economic systems entities. However, for 
successful implementation of institutional changes in the national economic system one 
should use an integrated model based on self-organization, resource autonomy and 
economic behavior modification taking into account challenges of exogenous environment. 

Keywords:  institutional development, cluster integration, economic system, 
institutional behaviour, clustering.  
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