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Розширення Європейського Союзу в контексті трансформації структурних пріоритетів та 

глобалізації світової економіки, викликає необхідність пошуку підходів до адаптації 
транскордонних регіонів до нових викликів, насамперед у аспекті зростання їх 
конкурентоспроможності. Кластерний підхід до структурування економіки, обґрунтування 
стратегій регіональної економічної політики та підвищення конкурентоспроможності є 
загальновизнаним в розвинених країнах. З початку 80-х років XX ст. за кордоном були 
здійснені численні дослідження і опубліковано значну кількість робіт, які піднімають питання 
конкурентоспроможності фірм в контексті регіонального бізнес-ландшафту. Ідея про те, що 
успіхи національної економіки залежать, в кінцевому рахунку, від розвитку локальної 
концентрації спеціалізованих галузей (industrial districts) простежується понад століття тому в 
роботах Альфреда Маршалла (1890). Він вперше досліджував синергетичний ефект, що 
досягається при об'єднанні і підвищенні спеціалізації підприємств. Ще в кінці XIX століття А. 
Маршалл одним із перших обґрунтував переваги кластерної теорії [1, с. 127]. В дослідженнях 
Й. Шумпетера, К. Ерроу, Р. Нельсона і С. Уінтера розглянуті проблеми модернізації ринкової 
структури і конкурентного розвитку як факторів підвищення інноваційної активності 
економічних систем. Ними досліджені механізми інтеграції суб'єктів ринку, формування нових 
інноваційних структур з метою створення продуктової, технологічної та організаційної новацій. 
Важливий внесок у вирішення даної проблеми внесли представники інституціоналізму (О. 
Вільямсон, Р. Коуз, В. Нордхауз, Ф. Хайек), в своїх дослідженнях котрі:  

1) приділяли увагу недолікам інформації, що було перешкодою для взаємовигідних дій, 
розбіжностям між явним (кодуються) і «прихованим» (tасit) знаннями;  

2) фокусувалися на вивченні впливу трансакційних витрат на переваги різних 
організаційних форм. У сучасній літературі до просторових форм мережевої промислової 
інтеграції відносять: індустріальні райони, холдинги, кластери, територіально-виробничі 
комплекси (ТВК), котрі навчають регіони, технологічні платформи та ін. З часом відбулася 
еволюція поняття «індустріальний район» - аналіз трансформації відмітних характеристик, що 
був розроблений А. Маршаллом, G. Весаttini, O. Williamson [2, c.211].  

У сучасній економічній теорії дихотомія «інтеграція - дезінтеграція» доповнюється ще 
однією категорією – «квазіінтеграція», а дихотомія «фірма - ринок» розширена категорією 
«гібрид». Використовуючи критерій контролю над активами, квазіінтеграцію можна визначити 
як процес встановлення контролю над поведінкою формально самостійних компаній за 
відсутності контролю над їх власністю. Наразі існують різні гібридні форми транскордонної 
квазіінтеграції як об'єднання економічних суб'єктів єврорегіону з стійкими довгостроковими 
зв'язками між ними і делегуванням контролю над управлінням спільною діяльністю за 
відсутності юридично оформленого трансферу прав власності: кластери, бізнес-асоціації, 
стратегічні альянси, різні network-об'єднання тощо. Їх спільною рисою за визначенням є 
переважання не великого, а середнього і дрібного бізнесу. Транскордонна бізнес-асоціація 
(галузевий або територіальний союз) є формою горизонтальної квазіінтеграції, відмітною 
ознакою якої є співпраця конкурентів і партнерів зі суміжних етапів ланцюжка створення 
цінності, які об'єднують власні ресурси для розвитку та регулювання спільного ринку, 
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лобіювання колективних інтересів в органах державної влади. В будь-якій формі інтеграції 
виникає синергетичний ефект, що дає додаткові і конкурентні переваги через часткову заміни 
ринкових відносин стійкими зв'язками. Разом з тим кожна форма транскордонної інтеграції, 
будь-то холдинг, кластер або бізнес-асоціація, має специфічні переваги і недоліки. У випадку 
досягнення ефективності кооперації виникає синергетичний ефект – це взаємодія двох або 
більше факторів, що характеризується тим, що їх дія істотно перевершує ефект кожного 
окремого компонента у вигляді їх простої суми. Цей ефект проявляється в зниженні 
інтегральних корпоративних витрат, що виникає за рахунок багатофункціонального 
використання ресурсів. У   результаті   використання   кластерних   технологій  прискорюється 
створення внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг економічних суб'єктів, посилюється   
підтримка конкурентного середовища, що позитивно впливає  на підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки в умовах інтеграційних процесів. 
Формування кластерів призводить до значного підвищення конкурентоздатності економіки 
регіону за рахунок кількох факторів. 

 По-перше, це зниження транзакційних витрат за рахунок більш ефективної реалізації 
довгострокових контрактів між промисловими підприємствами, фінансово-кредитними 
установами, організаціями торгівлі, науковими та інноваційними організаціями; централізації 
виконання ряду загальних функцій компаній-учасників кластера; впровадження 
загальнокластерної інформаційно-аналітичної системи, що прискорює інформаційний обмін 
між учасниками, як по вертикалі, так і по горизонталі.  

 По-друге, це можливість забезпечення конкурентних переваг за рахунок кращої якості і 
ціни продажу виробів; інноваційного потенціалу, достатності виробничих і збутових 
потужностей; наявності довгострокової стратегії діяльності; оптимізації зовнішніх і внутрішніх 
кластерних зв'язків. 

 По-третє, це можливість використати потенціал взаємовигідних ділових довгострокових 
відносин; розвивати систему взаємних постачань усередині  кластера, побудовану на 
принципах довіри; формувати загальну збутову мережу; здійснювати інтенсивний обмін 
інформаційними, фінансовими, кадровими, інноваційними ресурсами; знижувати ризики 
функціонування за рахунок зниження рівня рентабельності підприємств, що входять у кластер; 
слідувати пріоритетам внутрішньо кластерного планування і поставленим цілям та задачам; 
розвивати систему перехресного володіння акціями усередині кластеру.  

 По-четверте, це виграш, що базується на теорії виробничого і фінансового менеджменту 
і включає: 

– економію за рахунок ефекту масштабу; 
– ефективне  використання природно-ресурсного потенціалу регіону; 
– диверсифікованість, що забезпечує зниження ризиків; 
– синергетичний ефект. 
Сьогодні необхідна розробка та реалізація транскордонної стратегії розвитку єврорегіонів 

з урахуванням європейського досвіду трансрегіонального стратегування, об'єктом якого є 
сталий соціально-економічний розвиток єврорегіональної системи в єдності її людського, 
природно-ресурсного та виробничого потенціалів і інституційного середовища. Для 
формування цілісної, ефективної політики розвитку транскордонного співробітництва з 
активною участю периферійних регіонів України необхідно розробити теоретико-
методологічні основи квазіінтеграції суб'єктів підприємництва в рамках єврорегіонів та 
обгрунтувати нові форми і механізми її поглиблення в світлі концепції мережевих кластерних 
систем. 
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