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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

БІЗНЕС-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 
Постановка проблеми. Пошук шляхів виходу 

з глибокої економічної кризи потребує принципово 
нових підходів до реалізації механізмів управління 
національною економікою України. Сьогодні від- 
бувається зміна моделей управління промислово- 
інтегрованими системами на структурно нові фор-
ми, які мають орієнтуватися на подальшу трансфор-
мацію економічних процесів як на регіональному, 
так і на національному рівні. За їх допомогою мо-
жуть вирішуватися завдання збільшення промисло-
вого виробництва та формування антикризової полі-
тики держави. Цей процес характеризується як кіль-
кісними, так і якісними змінами діяльності кожного 
окремого промислового підприємства та регіональ-
ної економіки України загалом. 

Однак кризові явища негативно впливають на 
економіку України й ефективне формування і вико-
ристання стратегічних виробничих потужностей 
підприємств промислових регіонів. Значний спад 
промислового виробництва на сході України супро-
воджується суттєвим погіршенням соціальної та 
економічної ситуації в Донецькій та Луганській об-
ластях унаслідок військової агресії з боку Російської 
Федерації. Результатом цього процесу стало зрос-
тання 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 ре- 
гіону. 

З урахуванням цього для вирішення вищезазна-
чених проблем у рамках заходів щодо реалізації 

Стратегій розвитку Донецької та Луганської облас-
тей 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 сфе-
рах економічної діяльності. Це дозволить підви-
щити рівень конкурентоспроможності регіонів, 
створити сприятливі умови для зростання обсягів 
продукції та якості наданих послуг, забезпечити вза-
ємовигідне співробітництво різних учасників клас-
тера і стейкхолдерів та сформувати якісно нову мо-
дель регіональної економіки. Міжнародна практика 
свідчить, що третина компаній, які працюють у ме-
жах кластерів, мають тенденцію стабільного зрос-
тання рівня зайнятості. 

Отже, кластеризація є ефективним механізмом 
і можливістю для структурних інституційних змін в 
економіці східних регіонів України, що є пріорите-
том реалізації стратегій смарт-спеціалізації у сучас-
них умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади і питання методичного забез-
печення реалізації національної та регіональних по-
літик кластеризації економіки досліджують зару- 
біжні (M. Benner [1]; M. Delgado, M. Porter, S. Stem 
[2]; G. Devlin, M. Bleackley [3]; P. Dussauge, B. Gar-
rette, W. Mitchell [4]; M. Enright [5]; E. Feser [6];  
D. Fornahl, N. Grashof [7]; M. Frankowska [8]; R. Has-
sink [9]; A. Kowalski [10]; M. Kruczek, Z. Zebrucki 
[11]; S. Morgulis-Yakushev, Ö. Sölvell [12]; M. Porter 
[13; 14]; G. Swann, M. Preveser [15]; M. Szuster [16]; 
J. Zrobek [17]) та вітчизняні провідні вчені (М. Вой- 
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наренко [18; 19; 20]; Д. Васильківський, В. Нижник 
[20]; Л. Ганущак-Єфименко [21]; М. Гріднєв [22];  
С. Грудницька, Л. Нестиренко [23]; А. Дерун [24];  
Р. Дмуховські [25]; В. Дубницький [26]; В. Загорсь-
кий, М. Кизим, В. Хаустова [27; 28]; В. Ільчук, І. Хо-
менко, І. Лисенко [29]; Ю. Кирилов [30]; В. Ля- 
шенко [31]; В. Мамонова, Ю. Куц, О. Макаренко 
[32]; Г. Репп [33]; Л. Ринейська [34]; С. Соколенко 
[35; 36]; В. Фостолович [37]; Г. Шевцова, Н. Швець 
[38; 39]). 

Питання, які стосуються економічних механіз-
мів функціонування промислово-інтегрованих сис-
тем (кластерів) та їх впливу на розвиток регіонів  
України, розглядають такі вчені-економісти, як  
Б. Андрушків [40]; В. Дятлова, І. Петрик [41; 42];  
О. Маслак [43]; М. Мельник [44]; М. Мельникова 
[45; 46]; Л. Панкова, Т. Потапенко [47]; В. Парсяк,  
Е. Жукова [48]; О. Пєтухова [49]; А. Присяжнюк 
[50]; Ю. Продіус, А. Ткаченко [51]; В. Прохорова,  
О. Колещук [52]; О. Самборський, П. Гласов [53];  
Г. Самійленко [54]; Д. Солоха, О. Бєлякова [55];  
О. Фінагіна, А. Бойко, О. Плаксюк [56]; В. Федо- 
ренко, А. Гойко, В. Джабейло [57]; Ф. Хміль [58]. У 
працях цих науковців ґрунтовно досліджено меха- 
нізми управління розвитком бізнес-інтегрованих 
структур промислово розвинутих регіонів. 

Науковці Інституту економіки промисловості 
НАН України тривалий час активно займаються 
проблемами розроблення концептуальних поло-
жень модернізації економіки промислових регіонів 
України [59-66]; формування й функціонування 
інноваційних екосистем національного і регіональ-
ного рівня [67-70]; інституційного забезпечення 
створення наукових й індустріальних парків на рівні 
територіальних громад в умовах децентралізації та 
смарт-спеціалізації [71-74]; науково-методичного 
обґрунтування концептуального підходу до форму-
вання кластерних структур як елемента інноваційної 
інфраструктури на засадах смарт-спеціалізації в  
рамках реалізації стратегічних документів щодо со-
ціально-економічного розвитку Донецької та Луган-
ської областей на період до 2027 року [75-78]. 

Виділення невирішених раніше частин за- 
гальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр 
досліджень за наведеною тематикою, наразі залиша-
ються недостатньо опрацьованими як у науковому, 
так і в практичному аспекті методичні питання щодо 
вдосконалення управління розвитком бізнес-інтег-
рованих структур у східних регіонах України відпо-
відно до сучасних викликів, пов’язаних із смарт-
спеціалізацією, модернізацією виробництва та циф-
ровізацією організаційних й управлінських проце-
сів. Актуальність і значущість цих проблем обумо-
вили вибір теми даного дослідження, його мету та 
завдання. 

Постановка завдання. Мета даного досліджен-
ня полягає в обґрунтуванні теоретичних положень, 
науково-методичних підходів і розробленні прак- 
тичних рекомендацій щодо вдосконалення меха- 

нізму формування та управління розвитком бізнес-
інтегрованих структур у східних регіонах України. 

Теоретико-методологічною основою дослід-
ження є положення інституціональної теорії, зокре-
ма парадигми еволюційного розвитку, теорії класте-
ризації, концепцій стратегічного і логістичного ме-
неджменту, управління розвитком підприємств.  

У процесі дослідження використано такі за- 
гальнонаукові методи: аналізу та синтезу – для ана-
лізу наукових шкіл розвитку кластерних теорій, уза-
гальнення існуючих теоретичних підходів і поло-
жень, наукових розробок щодо проблем управління 
розвитком бізнес-інтегрованих структур, уточнення 
термінологічного апарату; класифікації – для систе-
матизації концептуальних підходів до визначення 
понять «кластер», «бізнес-інтегрована структура», 
«механізм управління», «механізм управління роз-
витком бізнес-інтегрованих структур», виявлення 
перешкод, які стримують ефективний економічний 
розвиток східних регіонів України; порівняння та 
структурно-логічного узагальнення – для визна-
чення особливостей міжнародного досвіду діяльно-
сті промислово-інтегрованих систем і можливості 
його використання в Україні, розроблення пропози-
цій щодо вдосконалення нормативно-правового за-
безпечення розвитку кластерних об’єднань, науко-
вого обґрунтування концептуального підходу до  
формування кластерних утворень у східних регіонах 
України, визначення складових комплексного під-
ходу до оцінювання ефективності функціонування 
кластера, розроблення алгоритму реалізації органі-
заційно-економічного механізму функціонування 
бізнес-інтегрованих структур; економіко-матема-
тичного моделювання та математичної статис-
тики – для побудови регресійної моделі залежності 
між фінансовим станом економіки Донецької об- 
ласті та обсягом кредитних ресурсів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність дослідження векторів розвитку націо-
нальної економіки з позицій кластерного підходу зу-
мовлена 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 купі-
вельну спроможність і призводить до незадоволення 
населення та відчуття безперспективності. Дані про-
блеми можна вирішити за допомогою об'єднання за-
цікавлених осіб і сторін у бізнес-інтегровані струк-
тури (кластери) для досягнення стратегічних цілей 
промислового розвитку. 

Аналіз різних думок з приводу визначення та 
складу учасників кластера свідчить, що більш до- 
цільними є інтегровані кластерні структури. Це до-
зволило узагальнити та систематизувати з викорис-
танням методу класифікації сукупність ознак 
(умови функціонування, структура зв’язків та ін- 
фраструктури, пріоритетні напрями інноваційної ді- 
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яльності), за якими можна деталізувати характерис-
тики кластера. До основних видів кластерних утво-
рень віднесено промислові, регіональні та бізнес-
мережі. 

Ключові чинники передумов формування спе-
ціалізації кожної окремої сфери економічної діяль- 
ності є схожими з чинниками, які приводять до міс-
цевого територіального об’єднання бізнес-інтегро-
ваних структур у рамках єдиної системи національ-
ного господарства України. У той же час геогра- 
фічне розташування підприємств на певній терито-
рії належить до історично сформованих промис-
лово-територіальних комплексів, які є передумовою 
для регіональної економіки за територіальним прин-
ципом. Ця обставина достатньо чітко простежується 
на прикладі східних регіонів України, що характери-
зуються значною концентрацією промислових під- 
приємств, більшість із яких припинили свою госпо-
дарську діяльність.  

Виходячи з цього, під терміном «кластер» за-
пропоновано розуміти географічну концентрацію 
підприємств однієї або кількох взаємопов’язаних га-
лузей, які конкурують, але разом з тим кооперу-
ються та мають вигоди із спільної діяльності. Тобто 
кластер – це «точкове» зосередження кількох вза- 
ємозалежних видів економічної діяльності з висо-
кою ефективністю та ймовірністю конкурентних пе-
реваг у перспективі, що створюють «золотий пере-
тин» (в інтерпретації зарубіжної літератури – «діа-
мант») існуючої фінансово-економічної системи 
країни та гарантують стабільні позиції на ринку кон-
куренції регіонального, національного та глобаль-
ного рівнів. 

Кластери створюють переважно в тих регіонах, 
де вже існують об'єктивні умови для їх функціону-
вання. 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 струк-
тури» як об’єднані за географічним розташуванням 
взаємопов’язані підприємства та суміжні з ними ус-
танови й організації у певній галузі, які мають і за-
стосовують спільні технології виробництва та збуту, 
взаємодоповнюють один одного. Такі об’єднання 
створюються в регіонах, географічно близьких між 
собою, де є доступна система комунікації, логіс- 
тична інфраструктура, трудові ресурси, відповідні 
умови для ведення бізнесу, здійснення фінансових 
транзакцій і діалогу в рамках єдиної системи націо-
нальної економіки. 

Обґрунтовано, що об’єднання промислово- 
виробничих підприємств у бізнес-інтегровані струк-
тури (кластери) відбувається для забезпечення ста-
більного й ефективного функціонування та підви-
щення конкурентоспроможності діяльності кожного 
підприємства і бізнес-інтегрованої структури зага-
лом. Отже, учасники бізнес-інтегрованих структур 
(кластера) взаємодоповнюють один одного і водно-
час зміцнюють свої конкурентні позиції на регіо- 
нальному, національному та міжнародному рівнях. 
Така кластерна модель може оперативно реагувати 
на кардинальні зміни принципів ведення господа-
рювання, трансформаційні перетворення інститу-
ційного середовища, адаптуватися до реалій сього-
дення, що робить її застосування більш гнучким та 
ефективним порівняно з іншими формами об’єд-
нання підприємств. 

Крім цього, всі учасники кластерного утво-
рення набувають самостійно, без допомоги держав-
них дотацій або банківських позик, переваг мiсцe-
вoгo, регіонального значення, тобто так званих ло-
кальних, «пасивних» та «активних» переваг. Дер-
жава через місцеві органи законодавчої та виконав-
чої влади може виступати ініціатором формування 
та розвитку бізнес-інтегрованих структур (класте-
рів) як на регіональному, так і на національному  
рівні (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Роль держави у формуванні та розвитку бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: узагальнено, адаптовано й побудовано авторами. 
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Кластерна політика (діяльність із підтримки 
кластерів) у регіоні має стати головним елементом 
стратегії збалансованого регіонального розвитку 
для того, щоб максимізувати переваги та мінімізу-
вати ризики кластеризації регіональної економіки, а 
також базуватися на триєдиній меті – економічне 
зростання й економічна ефективність; безпека (еко-
номічна, соціальна, екологічна); соціокультурна  
ідентичність регіону. Необхідним для розвитку клас-
тера є середовище, що формується за допомогою  
розвинутої інфраструктури підтримки бізнесу (ло- 
гістичної та інноваційної) та потенціалу системи 
освіти і науки, достатнього соціального капіталу, ба-
зою для якого є соціокультурна ідентичність і до-
віра. 

Основним важелем стимулювання формування 
та функціонування бізнес-інтегрованих структур 
(кластерів) має стати діяльність, спрямована на по- 
глиблення мережевих взаємозв’язків між територі- 
ально сконцентрованими промисловими підприєм- 
ствами. Це дасть змогу забезпечити економію фі-
нансових ресурсів, більшу можливість до запро- 
вадження 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 кластер-
ний підхід до реалізації національної та регіональної 
економік. Згідно зі звітом European Observatory for 
Clusters and Industrial Change про підтримку класте-
рів у 29 європейських країнах, що включає поглиб-
лений аналіз 30 національних і 55 регіональних про-
грам, спеціально розроблені політики та стратегії 
підтримки кластерів широко розповсюджені як у 
Європі, так і в усьому світі [79]. Наприклад, еконо-
міка Фінляндії повністю кластеризована – у ній  
виокремлено 9 кластерів. Економіку Нідерландів 
розбито на 20 «мегакластерів», на основі функ- 
ціонування 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 про-
граму національного розвитку кластерів. Понад  
60 міждержавних, регіональних, національних, гро-
мадських організацій об’єднано в Європейський 
кластерний альянс, який функціонує на основі Євро-
пейського кластерного меморандуму [80]. Отже, у  
більшості країн світу кластери є ефективним інстру-
ментом сталого розвитку. 

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

«бізнес-інтегрована структура» – локалізована 
територіально, промислово-виробнича форма ін- 

теграції функціонуючих підприємств і взаємо- 
діючих суб’єктів господарювання державної та при-
ватної власності без створення юридичної особи,  
банківських і фінансових установ, освітніх та інно-
ваційних інституцій, владних, споріднених і допо- 
міжних структур, різних підрозділів та об’єктів ін-
фраструктури, що відрізняється на ринку товарів  
і послуг пропозицією конкурентоспроможної про-
дукції, супроводжується розробленою та узгодже-
ною стратегією перспективного розвитку і враховує 
інтереси кожного учасника зокрема та кластерного 
утворення загалом; 

«розвиток бізнес-інтегрованої структури» – 
процес, у результаті якого відбуваються карди- 
нальні зміни складових елементів та їх властивос-
тей, функцій, методів, принципів, технологій, що 
дозволяють ефективно функціонувати в економіч-
ній системі за умов динамічного інституційного се-
редовища та нестабільної національної економіки; 

«механізм управління розвитком бізнес-інтег-
рованої структури» – цілісна система взаємопов’яза-
них і взаємодіючих елементів, функціонування яких 
спрямоване на забезпечення розвитку національної 
екосистеми України в довгостроковій перспективі. 
Даний механізм може стимулювати прийняття об-
ґрунтованих управлінських рішень і трансформа-
ційні перетворення якісних та кількісних параметрів 
господарської діяльності за всіма аспектами і напря-
мами управління. 

За даними Державної служби статистики Ук- 
раїни частка валового регіонального продукту в До-
нецькій і Луганській областях значно скоротилася в 
загальноукраїнському обсязі. Це пов’язано зі зброй-
ним конфліктом на сході України. Так, значення да-
ного 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).  

Спостерігається тенденція погіршення іннова-
ційної активності промислових підприємств. Пи-
тома вага підприємств, які здійснювали інновації в 
Донецькій області, складала у 2019 р. 13%; які впро-
ваджували інновації – 8,2% загальної кількості про-
мислових підприємств. У Луганській області ці по-
казники становили 14,9 і 12,2% відповідно. Частка 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про- 
мисловості 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 ре-
гіоні та великі ризики припинили вкладати інвести-
ції в інноваційний розвиток. 

Згідно із статистично-інформаційними матері- 
алами Головного управління статистики у Донець-
кій і Луганській областях має місце негативна ситу-
ація і в зовнішньоекономічній діяльності. Сальдо 
експортно-імпортних операцій зовнішньої торгівлі  
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Таблиця  
Основні показники економічного розвитку Донецької та Луганської областей 

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 - - -

Джерело: складено за статистично-інформаційними матеріалами Державної служби статистики України та Го- 
ловного управління статистики в Донецькій і Луганській областях. 

 
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’єм-
не значення. Обсяг прямих інвестицій із країн світу 
в економіці Донецької області знизився за цей пе-
ріод на 67,7%, а Луганської – на 29%.  

Обсяги вантажоперевезень регіональної філії 
«Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» скороти-
лися 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 транс-
порт, хоча і його діяльність має тенденцію значного 
погіршення. За 2010-2019 рр. обсяги вантажопереве-
зень залізничним транспортом у Донецькій області 
знизилися на 54,8%, морським – на 60,5%. При 
цьому в регіоні зовсім припинено перевезення ван-
тажів авіаційним транспортом. 

Ключовою проблемою розвитку Донецької  
області є погіршення логістичної діяльності Ма- 
ріупольського морського торгового порту внаслідок 
блокування можливостей проходження суден через 
Керченську протоку. За даними Адміністрації мор-
ських портів України загальні обсяги переробки  
вантажів стивідорними компаніями в порту скоро- 

тилися 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 мор- 
ському 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 чис-
того прибутку. Крім цього, в порту існують про-
блеми з поданням залізничних платформ для кон-
тейнерів, а саме черга на подання досягатиме двох 
тижнів, і, як наслідок, вантажоодержувачі мають до-
даткові витрати в результаті зберігання на терміналі 
й демереджу.  

У результаті проведених досліджень [81-85] 
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 регіональ-
ної програми та стратегії розвитку кластерів);  

інвестиційні (недостатній обсяг прямих інвес-
тицій; неефективна реалізація механізму державно-
приватного партнерства; обмеженість інструментів 
для приватного інвестування в об’єкти інфраструк-
тури);  

інноваційні (недостатньо ефективне здійснення 
інноваційної діяльності та застосування інновацій-
них технологій у сферах економічної діяльності);  
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екологічні (погіршення екологічного стану ре- 
гіону; недостатнє застосування концепції циркуляр-
ної економіки в різних сферах економічної діяль- 
ності);  

інформаційні (недостатнє використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій та інструментів 
цифрової економіки);  

інфраструктурні (значні порушення існуючих 
об’єктів транспортної інфраструктури; обмежені ін-
фраструктурні можливості);  

логістичні (недостатньо ефективна організація 
логістичних процесів; зниження рівня логістичного 
обслуговування та якості наданих послуг; змен-
шення обсягів вантажоперевезень різними видами 
транспорту). 

Для усунення вищезазначених бар’єрів доціль-
но створювати бізнес-інтегровану структуру як  
кластера, діяльність якого має базуватися на таких 
логістичних засадах: втілення на промислових під- 
приємствах принципу системного підходу до фор-
мування інформації про рух матеріальних та суміж-
них потоків усіх операцій виробничого процесу як 
єдиного цілого; чітка організаційно-управлінська 
система координації роботи персоналу різних під-
розділів, задіяних в управлінні матеріальними і су-
міжними потоками; коректний облік витрат упро-
довж усього логістичного ланцюга; встановлення 
оптимального рівня якості обслуговування спожи-
вачів; поставки продукції «точно в зазначений час».  

Визначення методичних засад логістичного за-
безпечення управління розвитком бізнес-інтегрова-
них структур дозволяє впорядкувати функціону-
вання всіх учасників і стейкхолдерів, оптимізувати 
витрати і, як наслідок, знизити собівартість продук-
ції, підвищити якість і рівень конкурентоспромож-
ності на ринку товарів і послуг, створити єдину ін-
формаційну систему національної економіки.  

Для оцінювання ефективності функціонування 
кластерних утворень у східних регіонах України та 
їх впливу на розвиток регіональної економіки побу-
довано залежність між фінансовим результатом  
і кредитними ресурсами. З метою вирішення цього 
завдання сформовано регресійну модель залежності 
фінансового результату діяльності економіки схід-
них 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 результа-
том діяльності регіону та кредитними ресурсами, які 
вливаються в економіку, є тісний зв’язок. Чинни-
ками, які позитивно впливають на збільшення обся-
гів інвестицій в економіку, є зростання рівня страхо-
вих і пенсійних виплат, кількості регіональних ко-
мерційних банків. Результати визначення регресій-
ної 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 
мультиколінеарності між незалежними змінними, є 
досить стійкими. Значна частка коефіцієнтів має ва-
гоме значення відповідної t-статистики, а тому за-
пропонована модель може вважатися статистично 
значущою. 

Ресурсний потенціал кластера, виходячи із за-
пропонованої моделі, необхідно скоригувати на ве-
личину потенціалу страхових компаній та недер- 
жавних пенсійних фондів. Встановлено, що розви-
ток економіки східних регіонів України залежить 
від кредитних ресурсів, але на сьогодні це питання 
постає дуже гостро, оскільки з часом обсяги креди-
тів стають усе меншими, а процедура їх надання ‒ 
усе складнішою.  

Ефективність учасників кластера у процесі 
його формування доцільно оцінювати на основі ви-
значення зміни показників економічного розвитку. 
Оцінювання має базуватися на системі показників, 
які використовуються на макрорівні (кількість ство-
рених нових робочих місць, рівень скорочення ви-
плат із безробіття, наповнення бюджету (учасни-
ками кластера), обсяг залучених іноземних інвести-
цій, проєктів, зміна інноваційного потенціалу ре- 
гіону та країни й обсягу експорту тощо).  

Для розроблення й упровадження ключових по-
казників ефективності та збалансованої системи по-
казників діяльності кластера здійснюється вибір із 
наявного переліку інформаційної системи управ-
ління, 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 по-
літикою. 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 викорис-
тання даного підходу має визначатися керівництвом 
з урахуванням рекомендацій щодо його застосу-
вання: якщо ситуація в економічній системі регіону 
або країни в цілому характеризується зростанням  
різних негативних тенденцій, то доцільно здійсню-
вати оцінювання ефективності діяльності кластера 
один раз на рік після завершення календарного року; 
якщо ситуація в економічній системі регіону і кра-
їни загалом відрізняється позитивними змінами, то 
оцінювання можливо здійснювати один раз на три 
роки.  

Таким чином, застосування даного комплекс-
ного підходу дозволить керівництву мати не лише 
об'єктивну і достовірну інформацію про функціону-
вання кластера, але і вагомий інструмент прийняття 
виваженого управлінського рішення. 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема комплексного підходу 
до оцінювання ефективності діяльності кластера 

Джерело: запропоновано авторами. 

Встановлено, що в чинному законодавстві Ук-
раїни не приділяється належної уваги створенню  
і функціонуванню кластерів. Тому нагальним пи-
танням залишається визначення на законодавчому 
рівні термінів «кластер» і «кластеризація» [86-89]. 
При цьому змістовне наповнення законодавства про 
кластери доцільно формувати з урахуванням того, 
що кластерні відносини мають специфічний органі-
заційно-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 [90].  

Необхідно внести зміни і доповнення до Кон- 
цепції створення кластерів в Україні, Стратегій ре-
гіонального розвитку Донецької та Луганської об- 

ластей до 2027 року і Планів заходів з їх реалізації 
на 2021-2023 роки щодо створення бізнес-інтегрова-
ної структури (кластера) як суб’єкта господарю-
вання.  

Доцільним є розроблення та схвалення Кон- 
цепцій кластерної політики у Донецькій і Луган- 
ській 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 інфраструк-
тури у східних регіонах України доцільно розробити 
Концепцію створення кластерного утворення 
(рис. 3). Це відповідає «Маніфесту кластеризації  
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Рис. 3. Концептуальний підхід до формування кластерного утворення 
на прикладі Донецької та Луганської областей 

Джерело: авторська розробка. 

ЄС» (м. Брюссель, 2007 р.) і «Європейському клас-
терному меморандуму» (м. Стокгольм, 2008 р.), які 
на даний час визначають стратегію розвитку євро-
пейського та світового співтовариства і базуються 
на принципах кластерної регіональної політики за 

рахунок ефективної діяльності суб'єктів господарю-
вання відповідних регіонів. 

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

Ключовою метою створення даного кластер-
ного 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 регіональ-
них логістичних центрів.  

До основних принципів формування кластера 
належать:  

створення мережі логістичних центрів, що 
включають транспортні термінали, товаро-розпо-
дільні й торговельні комплекси;  

розроблення та впровадження єдиної інформа-
ційно-управлінської системи оптимізації, моніто- 
рингу та управління транспортними потоками у вір-
туальному 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 шля-
хом максимізації прибутку та мінімізації витрат  
на логістичну діяльність у результаті оптимізації 
транспортних потоків. 

Обґрунтовано, що співпраця кластерного утво-
рення з елементами інноваційної інфраструктури 
має полягати у:  

участі в реалізації Стратегій регіонального роз-
витку 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 про- 
мисловості, сфери транспорту і логістики; 

здійсненні спільних наукових досліджень із До-
нецьким 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. 

Удосконалено організаційно-економічний ме-
ханізм функціонування бізнес-інтегрованих струк-
тур (кластерів) (рис. 4), який дозволить максима-
льно врахувати специфіку діяльності бізнес-інтегро-
ваних структур та сприятиме більш адекватному 
оцінюванню рівня й ефективності їх розвитку.  

Відповідно до схеми організаційно-економіч-
ного механізму функціонування бізнес-інтегрова-
них структур (кластерів) розроблено алгоритм його 
реалізації для визначення ефективності його діяль-
ності (рис. 5). 

Використання запропонованого алгоритму реа-
лізації організаційно-економічного механізму функ-
ціонування бізнес-інтегрованих структур створює 
сприятливі умови для збільшення ресурсного по- 
тенціалу кластерних утворень і дозволяє у повному 
обсязі реалізувати їх стратегічні цілі та завдання. 

Висновки і пропозиції. Отже, наукова новизна 
одержаних результатів полягає в подальшому роз-
витку теоретичних положень, обґрунтуванні на- 
уково-методичних підходів і розробленні практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення механізму 
формування та управління функціонуванням бізнес-
інтегрованих структур східних регіонів в умовах не-
стабільності національної економіки. Основні на- 
укові результати, які характеризують новизну дослі-
дження, є такими: 

удосконалено концептуальний підхід до фор-
мування кластерного утворення як специфічного 
типу партнерства підприємницьких структур, на- 
укових, банківських, фінансових, інвестиційних ус-
танов, закладів вищої освіти, інституцій транспорт-
ної та інноваційної інфраструктури, органів регіо- 
нального і місцевого самоврядування на засадах 
циркулярної економіки, застосування методології 
розроблення стратегії смарт-спеціалізації, упро- 
вадження цифрових технологій і логістичних кон- 
цепцій, використання сучасних фінансових інстру-
ментів (венчурного інвестування, краудсорсингу, 
державно-приватного партнерства шляхом залу-
чення приватних інвестицій, коштів кредитних уста-
нов, пенсійних фондів, іноземних інвестиційних ре-
сурсів, грантів міжнародних фінансових організа-
цій); 

запропоновано організаційно-економічний ме-
ханізм забезпечення регіонального розвитку на ос-
нові створення бізнес-інтегрованих структур (клас-
терів) у східних регіонах, що забезпечує системну 
мотивовану взаємодію всіх ключових учасників 
процесу соціально-економічного розвитку регіонів, 
збільшення кількості нових і збереження існуючих 
робочих місць, зростання обсягів інвестиційних ре-
сурсів, розширення податкової бази. 

За результатами дослідження сформульовано 
такі висновки.  

Обґрунтовано, що для активізації процесів мо-
дернізації національної економіки необхідно поси-
лити конкурентні позиції фінансово-економічних 
суб’єктів на регіональному ринку за рахунок вклю-
чення фінансових структур (банків, страхових ком-
паній, недержавних пенсійних фондів) у кластери. 
На підставі цих узагальнень виконано оцінку пер- 
спектив кластеризації у східних регіонах як не-
від’ємної складової національної економіки Укра-
їни. Доведено, що відмітна риса кластерної форми 
об’єднання полягає в такому: на відміну від терито-
ріально-виробничого комплексу, в основу кластера 
покладено ринковий механізм і самоініціативу  
учасників, які об'єднуються для підвищення рівня 
конкурентоспроможності. Виокремлено специфічні  
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Рис. 4. Організаційно-економічний механізм функціонування  
бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: запропоновано авторами. 

особливості формування бізнес-інтегрованих струк-
тур та їх функціонування в економічній системі Ук-
раїни. 

З урахуванням міжнародного досвіду визна-
чено інституційні умови створення бізнес-інтегро-
ваних структур (кластерів): відповідні можливості 
на території, диверсифікована структура національ-
ного господарства, наявність суміжних і взаємоза- 
лежних виробництв, науковий і кадровий потенціал; 
інтерес до об'єднання у потенційних учасників, по- 

силений матеріальною, моральною та владною мо-
тивацією, наслідки формування кластерів для регіона-
льної економіки тощо. Встановлено, що засади ло- 
гістичного управління є системою науково обґрун-
тованих принципів управління фінансово-економіч-
ною та виробничо-збутовою діяльністю промисло-
вих підприємств регіону в сучасних умовах. 

На підставі аналізу динаміки показників еконо-
мічного розвитку Донецької та Луганської областей 
виявлено сукупність бар’єрів, які умовно розподі- 
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Рис. 5. Алгоритм реалізації організаційно-економічного механізму  
функціонування бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 

Джерело: запропоновано авторами. 

лено за такими групами: політичні, нормативно-пра-
вові, інноваційні, інвестиційні, інформаційні, еколо-
гічні, інфраструктурні, логістичні. Здійснено про-
гнозну оцінку показників, що характеризують еко-
номічний розвиток регіонів, із використанням еко-
номіко-математичного інструментарію, і на цій ос-
нові виявлено тенденції їх подальшого функціону-
вання. На основі узагальнення стратегій регіональ-
ного розвитку Донецької та Луганської областей ви-
явлено їх недоліки в частині створення кластерних 
структур. 

З урахуванням значного потенціалу впливу 
кластерів на економіку регіону доведено необхід-
ність розроблення економетричної моделі, яка оці-
нюватиме результативність функціонування клас- 
терного утворення. Обґрунтування системи фінан-
сово-економічних відносин, що виникають у про-
цесі управління розвитком і функціонування регіо-
нальної економіки на основі формування кластерів, 
дозволило визначити безпосередній взаємозв’язок 
між кластеризацією регіональної економіки та поси-
ленням конкурентних позицій фінансово-економіч- 

них суб’єктів на регіональному ринку, що є додат-
ковим джерелом кредитування регіональної еконо-
міки та сприяє зростанню фінансових показників на-
ціональної економіки. 

Запропоновано комплексний підхід до оціню-
вання ефективності кластерних утворень, який базу-
ється на збалансованій системі показників, що вико-
ристовуються на рівні держави, регіону, конкрет-
ного підприємства. Це створює відповідні умови  
розроблення та схвалення державних і регіональних 
програм соціально-економічного розвитку України, 
а також правові засади формування кластерних 
об’єднань.  

З метою трансформації регіональної інновацій-
ної екосистеми Донецької та Луганської областей 
обґрунтовано концептуальний підхід до форму-
вання кластерного утворення як елемента інновацій-
ної інфраструктури на засадах смарт-спеціалізації. 
Доведено, що ця структура має існувати у формі 
партнерства підприємницьких структур, наукових 
установ, закладів вищої освіти, інституцій транс- 
портної та інноваційної інфраструктури, органів ре- 
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гіонального і місцевого самоврядування. Встанов-
лено, що кластерні утворення доцільно створювати 
для активізації розвитку машинобудівної та кера- 
мічної промисловості, а також модернізації транс- 
портної інфраструктури. Запропоновано структурну 
схему взаємодії кластера та інноваційної екосис-
теми для досягнення стратегічної мети «Інновацій-
ний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації» 
у рамках реалізації стратегічних документів на пе-
ріод до 2027 року. 

Розроблено організаційно-економічний меха-
нізм регулювання регіонального розвитку на основі 
створення бізнес-інтегрованих структур (кластерів) 
окремих регіонів. Виявлено, що головною особли- 
вістю даного механізму є встановлення системної 
мотивованої взаємодії між усіма учасниками об’єд-
нання в рамках регіональної економіки, спрямованої 
на реалізацію спільної мети функціонування, яка по-
лягає у підвищенні ефективності управління роз- 
витком промислових регіонів України та рівня їх 
конкурентоспроможності. Доведено, що розроб-
лення 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, активіза-
ції інноваційного розвитку, а також реалізувати  
якісно нову регіональну модель збалансованого ста-
лого розвитку, яка відповідатиме сучасним вимогам 
господарювання. 

Реалізація розроблених рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму формування та управ-
ління розвитком бізнес-інтегрованих структур у До-
нецькій та Луганській областях сприятиме одер-
жанню синергетичного ефекту, складовими якого є: 

економічний ефект ‒ підвищення рівня інвести-
ційної привабливості територій; збільшення над- 
ходжень до бюджетів (обласного, місцевих) за раху-
нок формування якісно нової моделі регіональної 
економіки, посилення конкурентних переваг області 
й підвищення економічної спроможності територі- 
альних громад в умовах децентралізації; збільшення 
обсягів вантажоперевезень і вантажообігу різних 
видів транспорту; скорочення витрат на організацію 
логістичної діяльності внаслідок зменшення транс-
портної складової у вартості послуг та часу на вико-
нання 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 пар-
никових газів від транспорту за рахунок оптимізації 
транспортних потоків; зростання рівня екологічної 
безпеки. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у науково-методичному обґрунтуванні й роз- 
робленні Концепції створення транспортно-логіс- 
тичного кластеру в Донецькому економічному  
районі.  
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Амоша О. І., Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. Механізм формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих 
структур у східних регіонах України 

На даний час особливої актуальності набувають проблеми вдосконалення управління розвитком кластерних структур у 
східних регіонах України з урахуванням європейського досвіду відповідно до сучасних викликів, пов’язаних із смарт-спеціа-
лізацією, модернізацією виробництва та цифровізацією організаційних й управлінських процесів. У зв’язку з цим метою до-
слідження є обґрунтування теоретичних положень, науково-методичних підходів і розроблення практичних рекомендацій 
щодо вдосконалення механізму формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур східних 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 кластер-
них 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 еко-
номічний розвиток східних регіонів України.  

Проаналізовано стратегічні документи щодо соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей у час-
тині 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. Об-
ґрунтовано 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, кластерна структура, показники 
оцінювання, прогнозування, стратегії регіонального розвитку, правові засади, логістичне забезпечення, концептуальний підхід, ор-
ганізаційно-економічний механізм, алгоритм реалізації механізму, синергетичний ефект.    

Amosha O., Trushkina N., Shiposha V. Mechanism of Formation and Management for Development of Business Inte-
grated Structures in the Eastern Regions of Ukraine 

At present, the problems of improving the management of cluster structures in the eastern regions of Ukraine, taking into account 
the European experience in accordance with modern challenges related to smart specialization, modernization of production and digi-
talization of organizational and managerial processes, are becoming especially relevant. In this regard, the purpose of the study is to 
substantiate the theoretical provisions, scientific and methodological approaches and develop practical recommendations for improving 
the mechanism of formation and management of business integrated structures of the eastern regions of Ukraine. 

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 analysed 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 agen-
cies, 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 analysed. 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 eco-
nomic 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 
development that will meet modern management requirements. 

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

gional development strategies, legal bases, logistical support, conceptual approach, organizational and economic mechanism, algorithm 
of mechanism realization, synergetic effect. 

Амоша А. И., Трушкина Н. В., Шипоша В. А. Механизм формирования и управления развитием бизнес-интегри-
рованных структур в восточных регионах Украины 

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы совершенствования управления развитием кластерных 
структур в восточных регионах Украины с учётом европейского опыта в соответствии с современными вызовами, связанными 
со смарт-специализацией, модернизацией производства и цифровизацией организационных и управленческих процессов. В 
этой связи целью данного исследования является обоснование теоретических положений, научно-методических подходов и 
разработка практических рекомендаций по совершенствованию механизма формирования и управления развитием бизнес-
интегрированных структур восточных регионов Украины. 

Уточнены сущность и содержание терминов «бизнес-интегрированная структура», «развитие бизнес-интегрированной 
структуры», «механизм управления развитием бизнес-интегрированной структуры». Проанализирован и обобщён международ-
ный опыт развития кластерных структур и представлены предложения по его возможному применению в промышленных реги-
онах 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 разви-
тием 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 про-
мышленных регионов на основе смарт-специализации. Усовершенствован организационно-экономический механизм функ-
ционирования бизнес-интегрированных структур и предложен алгоритм его реализации на примере восточных регионов 
Украины. 

Ключевые слова: национальная экономика, региональная экономика, бизнес-интегрированная структура, кластер, пока-
затели оценки, прогнозирование, стратегии регионального развития, правовые основы, логистическое обеспечение, концепту-
альный подход, организационно-экономический механизм, алгоритм реализации механизма, синергетический эффект. 
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