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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво  
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150  

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1-й сем. 

– 3 

самостійної роботи 

студента – 1-й сем. – 

6,4 

Освітній ступінь: 

____магістр____ 

 

32 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

102 год.  

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 48/102 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – на основі використання найновіших здобутків сучасної регіональної 

економіки та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання 

наукових основ інституційної підтримки культурних кластерів та глибоке 

розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму 

управління сферою культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями 

навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технології 

інституційного забезпечення кластеризації соціокультурній діяльності. 

Завдання: 

- набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ 

інституційної підтримки культурних кластерів, опанування концептуальних 

положень з їх регулювання державними органами управління; 

- формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей 

діяльності культурних кластерів, моделювання їх розвитку; 

- оволодіння студентами технологію проектного управління кластреними 

процесами в сфері культури; 

- набуття студентами навичок аналізу ефективності функціонування 

культурних кластерів та інституційного управління їх формування; 

- опанування студентами практичного досвіду використання інституційного 

забезпечення та підтримки функціонування культурних кластерів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: загальні принципи, основні методи та прийоми інституційно-

управлінської діяльності, створення та функціонування кластерів у 

соціокультурній сфері, оптимального інституційного управлення 

соціокультурними процесами. Зміст понять: кластер, кластерізація, культурний 

кластер, інститут, інституція, інституційне забезпечення, інституційна підтримка, 

інституційне управління. 

вміти: раціонально та ефективно використовувати технології інституційної 

підтримки діяльності різних сфер культури, створювати оптимальні 

організаційно-економічні умови для функціонування культурних кластерів та 

кластерних ініціатив, організовувати діяльність щодо формування культурних 

кластерів та соціокультурних проектів, які функціонують в межах кластреної 

організації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади інституційної 

підтримки культурних кластерів 

Тема 1. Кластер, культурний кластер, кластерізація. Інститути та інституції, 

інституційне забезпечення та підтримка 

Вступ до курсу. Предмет, мета та основні завдання курсу. Зміст понять 

«кластер», «культурний кластер» та «кластерізація соціокультурної діяльності». 

Сутність і зміст понять «інститут» та «інституція». Поняття та методи 

інституційного забезпечення та інституційної підтримки. Поняття та специфіка 

інституційної підтримки культурних кластерів. 
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Тема 2. Концептуальні основи кластерізації соціокультурної сфери держави 

Передумови формування, еволюція та проблеми розвитку теорії кластерів. 

Кластерний аналіз, переваги його застосування. Концепції кластерізації. 

 

Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення та її зв'язок з 

концепціями кластеризації 

Діяльнісний підхід: передумови та історія формування. Поняття регіону як 

центральне поняття регіональних досліджень (регіональної економіки, 

регіоналістики, регіонології). Сфери людської діяльності та регіонотворення. 

Діяльнісно-інституційний підхід, як синтез регіональних досліджень та 

інституційної економіки. Поняття потенціал, ресурс та капітал та їх місце в 

регіональних та кластерних дослідженнях. 

 

Тема 4. Роль кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможності 

територій 

Досвід використання кластерних підходів для підвищення соціально-

економічного рівня розвитку територій. Кластерна політика. Роль кластерів у 

підвищенні конкурентоспроможності економіки. 

 

Тема 5. Концептуальні підходи запровадження кластерної форми реалізації 

культурно-творчого потенціалу  

Культурний та творчий потенціал як домінанта соціально-економічного 

розвитку регіону. Використання культурно-творчого потенціалу для 

стимулювання регіонального розвитку: світовий досвід. Творчі індустрії 

пріоритетний напрям економіки розвинутих країн. 

 

Змістовний модуль 2. Стан, проблеми та перспективи формування та 

функціонування культурних і креативних кластерів в Україні 

Тема 6. Структурування господарсько-культурного простору України 

Поняття господарського та культурного простору. Структурні складові 

господарсько-культурного простору. Схеми районування економічного та 

культурного простору України. Інституціалізація моделей районування та 

регіоналізації господарсько-культурного простору держави. 

 

Тема 7. Світовий досвід використання культурно-творчого потенціалу для 

стимулювання економічного розвитку територій та можливості його 

використання в Україні 

Поняття культурно-творчого потенціалу. Зарубіжний досвід використання 

культурно-творчого потенціалу територій. Вплив культурних чинників на 

економічний розвиток територій. Головні форми кластерних структур в Україні. 

 

Тема 8. Виявлення соціально-економічних передумов та інституційних 

бар’єрів формування творчих кластерів в Україні 
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Соціально-економічні передумови формування творчих кластерів. 

Інституційні ризики та бар’єри створення культурних кластерів. Проблеми та 

перспективи діяльності культурних кластерів в Україні. 

 

Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих ресурсів для 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України 

Види культурних та творчих ресурсів та їх роль у соціально-економічному 

розвитку країн. Суть і зміст оцінювання культурних ресурсів територій. Контроль 

і вимірювання результатів креативної та культурної діяльності. 

 

Тема 10. Організаційно-економічні засоби та інституційні основи 

формування міжрегіональних кластерів народних промислів в Україні 

Міжрегіональне та міжмуніципальне співробітництво: зарубіжний та 

український досвід. Особливості функціонування міжрегіональних кластерів. 

Кластери народних промислів: проблеми формування та розвитку.  

 

Тема 11. Специфіка інституційно-правового забезпечення діяльності 

культурних кластерів в Україні 

Законодавчі та правові норми формування та функціонування культурних 

кластерів в Україні. Проблеми та перешкоди формування нормативно-правового 

поля діяльності культурних кластерів. Напрями удосконалення інституційного та 

правового забезпечення створення культурних кластерів в Україні.  

 

Тема 12. Роль економічних інститутів у креативному розвитку територій 

України 

Креативний розвиток як рушій соціально-економічного розвитку територій. 

Креативна економіки та креативні індустрії. Види і форми економічних укладів та 

їх інституційне забезпечення. Інституційний супровід креативного розвитку 

країни та регіонів. 

 

Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент інституційної 

підтримки культурних кластерів України 

Поняття та призначення державної регіональної політики. Види та форми 

регіональної політики. Методи та механізми реалізації регіональної політики. 

Інструментарій підтримки культурних кластерів в системі регіональної політики 

держави.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 
л п лаб. інд

. 

с. 

р. 

л п лаб

. 

інд

. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади інституційної підтримки 

культурних кластерів 

Тема 1. Кластер, 

культурний кластер, 

кластерізація. Інститути 

та інституції, 

інституційне 

забезпечення та 

підтримка 

12 2 2 - - 8       

Тема 2. Концептуальні 

основи кластерізації 

соціокультурної сфери 

держави 

12 2 - - - 8       

Тема 3. Діяльнісно-

інституційна концепція 

регіонотворення та її 

зв'язок з концепціями 

кластеризації 

14 4 2 - - 8       

Тема 4. Роль кластерних 

підходів у формуванні 

конкурентоспроможності 

територій 

12 2 - - - 8       

Тема 5. Концептуальні 

підходи запровадження 

кластерної форми 

реалізації культурно-

творчого потенціалу 

12 2 2 - - 8       

Разом за змістовим 

модулем 1 

58 12 6 - - 40       

Змістовий модуль 2. Стан, проблеми та перспективи формування та 

функціонування культурних і креативних кластерів в Україні 

Тема 6. Структурування 

господарсько-

культурного простору 

України 

12 2 - - - 8       

Тема 7. Світовий досвід 

використання культурно-

творчого потенціалу для 

стимулювання 

економічного розвитку 

територій та можливості 

його використання в 

Україні 

12 2 2 - - 8       
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Тема 8. Виявлення 

соціально-економічних 

передумов та 

інституційних бар’єрів 

формування творчих 

кластерів в Україні 

12 2 - - - 8       

Тема 9. Оцінка 

використання 

культурних та творчих 

ресурсів для 

забезпечення соціально-

економічного розвитку 

регіонів України 

12 2 2 - - 8       

Тема 10. Організаційно-

економічні засоби та 

інституційні основи 

формування 

міжрегіональних 

кластерів народних 

промислів в Україні 

12 2 - - - 8       

Тема 11. Специфіка 

інституційно-правового 

забезпечення діяльності 

культурних кластерів в 

Україні 

12 2 2 - - 8       

Тема 12. Роль 

економічних інститутів у 

креативному розвитку 

територій України 

13 4 2 - - 7       

Тема 13. Державна 

регіональна політика як 

інструмент інституційної 

підтримки культурних 

кластерів України 

13 4 2 - - 7       

Разом за змістовим 

модулем 2 

92 20 10 - - 62       

Усього годин  150 32 16 - - 102       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
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1 Тема 1. Кластер, культурний кластер, кластерізація. 

Інститути та інституції, інституційне забезпечення та 

підтримка 

2 

2 Тема 2. Концептуальні основи кластерізації 

соціокультурної сфери держави 
2 

3 Тема 4. Роль кластерних підходів у формуванні 

конкурентоспроможності територій 
2 

4 Тема 5. Концептуальні підходи запровадження 

кластерної форми реалізації культурно - творчого 

потенціалу 

2 

5 Тема 6. Структурування господарсько-культурного 

простору України. Тема 7. Світовий досвід використання 

культурно-творчого потенціалу для стимулювання 

економічного розвитку територій та можливості його 

використання в Україні 

2 

6 Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих 

ресурсів для забезпечення соціально-економічного 

розвитку регіонів України   

Тема 10. Організаційно-економічні засоби та 

інституційні основи формування міжрегіональних 

кластерів народних промислів в Україні 

2 

7 Тема 11. Специфіка інституційно-правового 

забезпечення діяльності культурних кластерів в Україні  

Тема 12. Роль економічних інститутів у креативному 

розвитку територій України 

2 

8 Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент 

інституційної підтримки культурних кластерів України 
2 

 Разом  16 

 

                                                                                                              

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   
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...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Кластер, культурний кластер, кластерізація. 

Інститути та інституції, інституційне забезпечення та 

підтримка 

8 

2 Тема 2. Концептуальні основи кластерізації 

соціокультурної сфери держави 
8 

3 Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція 

регіонотворення та її зв'язок з концепціями кластеризації 
8 

4 Тема 4. Роль кластерних підходів у формуванні 

конкурентоспроможності територій 
8 

5 Тема 5. Концептуальні підходи запровадження 

кластерної форми реалізації культурно-творчого 

потенціалу 

8 

6 Тема 6. Структурування господарсько-культурного 

простору України 
8 

7 Тема 7. Світовий досвід використання культурно-

творчого потенціалу для стимулювання економічного 

розвитку територій та можливості його використання в 

Україні 

8 

8 Тема 8. Виявлення соціально-економічних передумов та 

інституційних бар’єрів формування творчих кластерів в 

Україні 

8 

9 Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих 

ресурсів для забезпечення соціально-економічного 

розвитку регіонів України 

8 

10 Тема 10. Організаційно-економічні засоби та 

інституційні основи формування міжрегіональних 

кластерів народних промислів в Україні 

8 

11 Тема 11. Специфіка інституційно-правового 

забезпечення діяльності культурних кластерів в Україні 
8 

12 Тема 12. Роль економічних інститутів у креативному 

розвитку територій України 
7 

13 Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент 

інституційної підтримки культурних кластерів України 
7 

 Разом  84 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 
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У процесі вивчення дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

використовуються такі методи навчання: 

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний 

посібник у «готовому» вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 

висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) 

мислення.  

Репродуктивний метод. Застосування вивченого на основі зразка або 

правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам - в аналогічних до представленого зразка 

ситуаціях. 

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й 

засоби, викладач, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання.  

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації 

активного пошуку розв'язання висунутих викладачем (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом викладача, або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного 

характеру, але його поетапно скеровує й контролює викладач або самі студенти на 

основі роботи над програмами та з навчальними посібниками.  

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань та короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові 

дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій 

діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у 

методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

Крім цього використовуються навчальні технології для активізації процесу 

навчання з одного боку у вигляді проблемних лекцій, спрямованих на розвиток 

логічного мислення студентів. З іншого боку використовуються семінарські 

заняття, що передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу теми 

заняття, а також розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість застосувати теоретичні знання під час практичного розв’язування 

проблемних ситуацій. 

 

11. Методи контролю 

При викладанні дисципліни «Інституційна підтримка культурних кластреів» 

використовуються такі методи контролю: 

- поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Його інструментами є опитування, виступи на семінарських заняттях, 

дискусії та обговорення. 

- підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання і включає семестровий контроль у формі письмового семестрового 

екзамену після 7-го семестру. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для допуску до екзамену 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 СРС 
52 

40 12 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

СРС – самостійна робота студентів. 

Оцінювання роботи кожного студента за 1-й семестр магістратури 

складається з рейтингових показників (балів), які він заробив упродовж семестру 

(максимальна кількість балів – 50), що складаються з таких компонентів: 

- виступи на семінарських заняттях (максимально 40 балів: 5×8), теми яких 

визначаються викладачем, відповідно до лекційного курсу); 

- оцінки самостійної роботи студентів (максимально 12 балів), яка 

виставляється за письмову роботу (до 5 сторінок) з питань, визначених 

викладачем для самостійної роботи. 
Для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 
50 100 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 … Т24 

50 

Т9, Т10 ... Т24 – теми змістових модулів. 

 
 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю після 1-го семестру 

магістратури є обов’язковим для всіх студентів. Екзаменаційний білет містить 3 

питання: перше питання теоретичного плану (оцінюється максимально у 20 

балів), друге і третє питання прикладного плану (оцінюються максимально у 15 

балів кожне).  

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 

добре  
71-80 

61-70 

задовільно  
51-60 
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* 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  

факультетів  або  кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін. 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Державні стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

2. Навчальні та робочі навчальні плани; 

3. Програма навчальної дисципліни; 

4. Робоча програму навчальної дисципліни; 

5. Семестровий план; 

6. Навчально-методичні матеріали для проведення лекції, конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

7. Плани семінарських занять з навчальної дисципліни та методичні 

рекомендації щодо їх проведення; 

8. Завдання з навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів і 

методичні рекомендації щодо їх виконання; 

9. Тестові завдання для проведення поточного контролю; 

10. Завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

11. Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

12. Опорні конспекти лекцій у друкованому та електронному вигляді;  

13. Підручники і навчальні посібники у друкованому та електронному вигляді; 

14. Законодавчі, нормативно-правові та інструктивно-методичні матеріали у 

друкованому та електронному вигляді. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Організація виробництва за 

кластерною моделлю. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2009. 280 с. 

2. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці [Текст] / С.І.Соколенко. – К.: 

Логос, 2004.  – 848 с. 

3. Посібник з кластерного розвитку. – К., 2006. – 38 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : economy-mk.gov. ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf. 

4. Концепція створення кластерів в Україні. Проект. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id. 

5. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення // Економіка 

України. 2002. № 4. С. 35-41. 

6. Федоренко В. Г., Тугай А.М., Гойко А. Ф. та ін. Концепція кластерної політики 

в Україні // Економіка та держава. 2008. №11. С.5-15. 
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7. Жигалкевич Ж.М. Інституційні засади створення та розвитку кластерів // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні 

науки. С.77-81. 

8. Войнаренко М. П. Кластери в економіці: аналіз теорії і практики. Монографія. 

Хмельницький, 2008. 220 с. 

9. Кластери в економіці України: монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренка. 

Хмельницький, 2014. 1085 с. 

10. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці. Хмельницький, 2011. 502 

с. 

11. Ракоцило О. Інституційна підтримка проектної діяльності у сфері регіонального 

розвитку // Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4. С. 155-

158.  

12. Краус Н.М. Інституціонална проекція інноваційного хабу в рамках побудови 

конкурентоспроможної національної економіки // Теоретичні та прикладні 

питання економіки. 2015. № 1(30). С.259-270. 

 

Допоміжна 

1. Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови 

: монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 528 с.  

2. Етноісторичний туристичний кластер «Древлянська земля» / за ред. Є.І. 

Ходанівського, Ю. С. Цалко. Житомир, 2006. – 194 с. 

3. Кластер народних художніх промислів «Сузір'я». [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://www.klaster.if.ua /?kind=kp&SID=qaqriiyrirziz11 

60936930 &page=0&level=0&uid=0. 

4. Мікула Н., Дацко О. Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної 

конкурентоспроможності регіону  // Міжнародна економічна політика. 2010. 

№ 1-2. С.210-235. 

5. Дацко О.І., Мікула Н.А. Методологічні підходи до кластеризації осередків 

народних текстильних  промислів // Матеріали ІІ Міжнародного науково-

практичного семінару: «Державно-приватне партнерство: інвестиції та 

регіональний розвиток». Запоріжжя, 2009. С.97105. 

6. Мікула Н.А., Пастернак О.І. Транскордонні кластери // Регіональна 

економіка. 2009. № 2. С. 228-229. 

7. Мікула Н. А., Базилюк В.Б. Сучасні підходи до визначення сутності та 

класифікації кластерів // Наукові записки Української академії друкарства. 

Серія: Економічні науки. 2011. №1. – С. 71-77. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2011_1_13.pdf. 

8. Семенова Г.А, Богма О.С. Національний кластер – новий шлях для 

прискорення економічного та інноваційного зростання України //Вісник 

економічної науки України. 2006. №1(9). С. 127–133. 

9. Бакушевич І. Маркетингові стратегії формування конкурентоздатних 

територій: кластерний підхід / Іванна Бакушевич, С. // Шляхи впровадження 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / За 
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загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут трансформації 

суспільства», 2008. – 64 с. 

10. Соколенко С.І. Світовий і національний досвід формування інноваційних 

кластерів/ С.І. Соколенко // Матеріали IV національного форуму з питань 

регіонального розвитку«Стратегії конкурентоспроможності регіонів в 

умовах глобалізації: український та закордонний досвід». –м.Київ. – 

12.11.2008р. // [Електронний ресурс].– Режим доступу : 

http://www.sokolenko.com/category /clusters. 

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р. від 27..01.2010 р. «Про 

впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів». 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 165-р. від 27..01.2010 р. «Про 

затвердження плану заходів на 2010-2011 роки із створення інноваційно-

технологічного кластера «Сорочинський ярмарок» для сприяння розвитку 

сільських територій». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua. 

13. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О. Нові підходи у забезпеченні соціальної 

ефективності та конкурентоспроможності територіальних громад (на 

прикладі кластера народних художніх промислів «Сузір'я» // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Львів, 2008. Вип. 3. С. 

177–191. 

14. Чужиков В. І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці 

(регіональний аспект) // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. 

Львів, 2008. Вип. 3 (71). С. 11-17. 

15. Хасаєв Г.Р., Міхєєв Ю.В. Кластери – сучасні інструменти підвищення 

конкурентоздатності регіону (через партнерство до майбутнього) // Компас 

промислової реструктуризації. 2003. № 1. С. 1–13. 

16. Базилюк В.Б. Формування ефективної державної політики розвитку 

підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу 

// Наукові записки Української академії друкарства. Серія: Економічні 

науки. 2011. Вип. 4 (37). С.88-93. 

17. Смерічевська С.В., Ковальов А.В. Регуляторне забезпечення розвитку 

кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід 

та українські реалії // Економіка та управління національним 

господарством. 2017. № 6(62). С.104-112. 

18. Онишко С.В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок 

розбудови національної інноваційної моделі //Актуальні проблеми 

економіки. 2010. № 11. С. 55–61. 

19. Кластери як інструмент підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки вумовах глобалізації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2608. 

20. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Доровський О. В. Кластерні структури в 

економіках країн світу // Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 24-32. 
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21. Науменко М. А. Кластерная стратегия регионального развития // Бізнес 

Інформ. 2011. № 8. С. 26-30. 

22. Куриленко Т. П. Проектне фінансування. К., 2006. 208 с. 

23. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне фінансування. К., 

2005. 736 с. 

24. Ковінчук О. Л. Архетип території та його вплив на кластери в реалізації 

державної політики розвитку територі // Публічне управління : теорія та 

практика. 2015. Спеціальний випуск. Березень. С. 116-122. 

25. Ковінчук О. Л. Принципи формування та функціонування кластерних 

утворень // Молодий вчений. 2016. Вип. 4 (31). С. 644-648. 

26. Захарченко В., Захарченко С. Конкурентоспроможність регіонів України 

кластерний підхід // Географія, краєзнавство, туризм. 2011. № 5 (682). С.3-6. 

27. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці // Економіст. 2008. 

№10. С. 10-11. 

28. Федулова Л.І. Організаційно-інституційні передумови формування 

технологічних кластерів як точок росту економіки України // Наука та 

інновації. 2011. T. 7. № 2. С.25-34. 

29. Грабовенська С. Впровадження туристичних кластерів як рушійної сили 

підвищення конкурентоспроможності туристичних послуг // Молодь і 

ринок. 2015. №5 (124). C/80-87. 

30. Кропельницька С.О. Світовий досвід та національна практика застосування 

інструментів фінансового забезпечення в кластерних утвореннях // 

Актуальні проблеми регіону. Івано-Франківськ, 2006. С. 178-183. 

31. Мех О., Підмогильний М. Створення кластерів – шлях до підвищення 

конкурентоспроможності // Столичний регіон. 2004. №1. С. 77-87. 

32. Воглер Б., Саха Д., Красовська О. Програма підтримки кластерів в Україні: 

принципи розробки та ключові особливості. Берлін-Київ, 2015. 18 с. 

33. Гапак Н.М., Слава С.С.  Кластеризація субрегіонів за активністю підтримки 

пріоритетних видів економічної діяльності: емпірична модель на прикладі 

Закарпатської області// Регіональна економіка. 2015,.№2. С.37-43. 

34. Геєць В. М. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить 

цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена // Економіст. 2008. №10. С. 

10-11. 

35. Крайник О. П. Кластери як інструмент економічного розвитку регіону // 

Демократичне врядування : [електрон. зб. наук. пр.] / Львівський 

регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові 

України. – 2010. – Вип. 5. – Режим доступу : 

http://lvivacademy.com/visnik5/fail/+Krajnyk.pdf. 

36. Соколенко С. І. Проблеми і перспективи посилення 

конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // 

Економіст. 2008. №10. С. 31-35. 

37. Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, 

сутність і концепції // Теоретичні та прикладні питання економіки. Київ, 

2010. Вип. 21. С. 74-80. 



17 

 

  

38. Дубовик В. С. Формування інноваційних кластерів як методу активізації 

інноваційної діяльності в економіці регіону // Продуктивні сили України. 

2009. №1. С.153-163. 

39. Концепція створення кластерів в Україні // Офіційний портал Одеської 

обласної організації роботодавців. 2008. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: 

http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=1

0. 

40. Мехайлюк О.Л. Перспективи розвитку винних туристичних кластерів на 

півдні України // Науковий вісник ОНЕУ. 2013. №1 (181). С. 29-41. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
 
1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua  

2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

3. Верховна Рада України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua 

5. Міністерство культури України [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mincult.kmu.gov.ua 

6. Державний комітет статистики України[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

7. ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ief.org.ua 

8. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ird.gov.ua 

9. Асоціація культурних індустрій. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://culture.in.ua 

10. Європейська кластерна обсерваторія. URL: http://www.clusterobservatory.eu 


