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КЛАСТЕРИ, ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ КРАЇНОЗНАВСТВА 

CLUSTERS AS AN OBJECT OF INTERNATIONAL (REGIONAL) STUDY 

 

В статті виділено групи кластерів за ознакою територіального поділу. Зроблена 

спроба визначення їх приналежності до того чи іншого рівня вивчення країнознавчих 

об’єктів.  

В статье выделены группы кластеров по признаку территориального деления. Сделана 

попытка определения их принадлежности к тому или иному уровню изучения 

страноведческих объектов. 

The article identified the group of clusters on the basis of territorial division. The attempt to 

define their belonging to a particular level of international (regional) study’s objects. 

 

Постановка проблеми. Феномен кластера, як територіальної концентрації  

взаємопов’язаних підприємств, що визначає конкурентоспроможність, входить 

до сфери інтересів багатьох економічних та географічних дисциплін. На 

сьогодні, кластерні утворення є важливими компонентами світового 

господарства, що часто виступають на рівні з окремими ТНК, регіонами або 

навіть невеликими країнами. Зважаючи на  масштаби та чисельність кластерів, 

а також, їх визначальний вплив на господарство і систему міжнародних зв’язків 

країн, доцільно говорити про кластерні утворення, як об’єкт країнознавства, на 

різних рівнях. 

Актуальність дослідження.  В  умовах  глобалізації,  відбуваються значні 

зміни в організації світового господарства. Необхідність типологізації кластерів 

за територіальною приналежністю та їх впливу на місце країн в світовій 

економіці  і визначають актуальність та теоретичну значимість дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки вивченню 

кластерів були присвячені чисельні праці зарубіжних та вітчизняних вчених, 



серед них М.Портер,  М.Енрайт, С.Розенфельд, Е.Беггман і Е.Фрейзер, 

Войнаренко М.П., Соколенко С., Хасаєв Г.Р., Міхєєв Ю.В. та інші. 

Метою статті є виділення груп кластерів за ознакою територіального 

поділу та визначення їх приналежності до тих чи інших рівнів вивчення 

країнознавчих об’єктів.   

Виклад основного матеріалу дослідження 

Країнознавство  - наука, що займається комплексним дослідженням, країн 

та їх частин, систематизуючи і узагальнюючи дані про природу, населення, 

господарство, культуру та соціальні організації [1, С.12].  

Завдання країнознавства полягає в розкритті просторової організації 

(структури) країни, як результату взаємодії її територіальних елементів 

суспільного і природного характеру[ 3, С.3.] 

Об'єктом вивчення країнознавства є: 

 на макрорівні -  міждержавні регіональні та глобальні угрупування; 

 на мезорівні - країни як основні одиниці сучасної соціально-політичної 

організації світу; 

 на мікрорівні - райони, штати, області, провінції та інші регіональні 

утворення, включаючи транскордонні. 

Кластер – це група географічно локалізованих підприємств, фірм та 

пов’язаних з ними організацій, що діють в певній сфері, характеризуються 

спільною діяльністю та взаємодовнюють одна одну [4, С.258]. 

Існуючі на сьогодні сформовані кластери, що досягли стадії зрілості або 

трансформації в кластерні групи, найчастіше відповідають за провідну частку 

прибутків в економіці країни чи регіону і більшу частину 

зовнішньоекономічної діяльності (експорт та інвестування в інші регіони ). За 

територіальною структурою, зрілі кластери можуть  охоплювати значні 

території, при цьому об’єднуючи кілька територіально-адміністративних 

одиниць (областей, регіонів). 

Структуризація  кластерів, та їх груп, за ознакою територіального поділу 

запропонована в таблиці 1.  



Табл.1. Систематизація  кластерів за ознакою територіального поділу 

 

Тип кластеру Характеристика за ознакою 

територіального поділу 

Приклад Рівень 

вивчення   

об’єкту в 

країнознавст

ві 

 

Промисловий 

(локальний) 

кластер 

 

Це група підприємств, 

об’єднаних 

взаємозв’язками  

"покупець-постачальник" 

та "постачальник-

покупець". Зазвичай 

вузькоспеціалізований і 

зосереджений на невеликій 

території . 

Голлівуд та 

кластер 

індустрії 

розваг в Лас-

Вегасі (США); 

кластер з 

виробництва 

корка в 

Португалії.  

Мікрорівень 

Регіональний 

кластер 

 

Це промисловий кластер з 

більш широким набором 

виробництв, що охоплює 

територію того чи іншого 

регіону(адміністративного, 

історичного,географічного. 

 

„Силіконова 

долина” 

(США), 

Каліфорнійськ

ий 

виноробний 

кластер. 

Мікрорівень 

Міжрегіональні 

кластери 

Визначають співпрацю в 

правових рамках територій, 

що стоять на другому після 

центрального рівня 

(області, воєводства, землі 

та ін.). Охоплюють 

декілька регіонів різних 

країн, що не мають між 

собою спільних державних 

кордонів. Такі кластери 

базуються на використанні 

конкурентних переваг 

регіонів різних країн, які 

представляють учасники 

кластеру. 

Взуттєвий та 

текстильний 

кластер 

Північної 

Італії; 

Лісовий 

кластер 

Фінляндії. 

Мікро- або  

мезорівень 

Міжнародні 

кластери 

Охоплюють території 

декількох країн, базуються 

на використанні 

конкурентних переваг 

країн, які представляють 

Обєднання 

навколо 

затоки 

Ересунн  

(Данії та 

Мезо- або 

макрорівень. 



учасники кластеру. Швеції, 

включаючи 

Долину 

Медікон); 

кластер 

текстилю  в 

регіоні Нижня 

Австрія і 

чешському 

регіоні 

Богемія. 

 

Транскордонні 

кластери 

Визначають співпрацю 

суміжних прикордонних 

територій сусідніх держав, 

тобто визначальним є 

наявність спільного 

кордону держав між 

співпрацюючими 

прикордонними 

територіями 

сусідніх країн. Базуються 

на використанні 

конкурентних переваг 

територій сусідніх країн, 

до яких належать учасники 

кластеру. 

 

Транскордонн

ий кластер 

“Біо Долина” 

(“BioValley”)  

у верхній 

долині р.Рейн, 

розміщений в 

пн.-зх. частині 

Швейцарії , в 

німецькому 

регіоні 

Південний 

Баден , 

частини землі 

Баден-

Вюрттемберг 

та в 

французькому 

регіоні Ельзас. 

Мезо- або 

макрорівень. 

                                                           Складено за [2, С.10-11; 5, С.23-25; 7-9]. 

 

Також, деякі вчені виділяють глобальні кластери, за значенням  у 

світовому господарстві, незалежно від їх територіальної приналежності. 

Прикладами таких утворень може бути кластер Нідерландів, що спеціалізується 

на тюльпанах, виноробні кластери Бордо і Чилі, високотехнологічні інноваційні 

кластери США та ін. [6]. 

Висновки. Отже, кластер, може бути представлений на різних територіальних 

рівнях (локальному, регіональному, міжрегіональному, міжнародному та 



транскордонному). За умови сформованості, таке територіальне кластерне 

утворення може виступати повноцінним об’єктом країнознавчого дослідження.  
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