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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ
КЛАСТЕРІВ

Об’єднання суб’єктів малого бізнесу у кластери є розповсюдженим у світовій
практиці для покращення розвитку малого підприємництва. В процесі такої взаємодії можна
суттєво покращити загальні результати та створити підґрунтя для формування додаткових
можливостей внаслідок співпраці та взаємодії використання факторів виробництва, якими
може розпоряджатися суб’єкт господарювання та партнери в результаті такого об’єднання.

Для ефективного розвитку малих підприємств в Україні пропонується нами розглянути
модель взаємодії суб’єктів малого бізнесу за допомогою об’єднання їх в кластери.

Під визначенням «кластер» розуміють неформальне об’єднання, яке представляє
інтереси сукупності суб’єктів підприємницької діяльності в середовищі, де створюються
оптимальні умови для сталого розвитку кожного із суб’єктів господарювання будь – якого
масштабу діяльності [2].

Виділяють такі етапи об’єднання суб’єктів малого підприємництва у кластери:
1) мотивація;
2) розробка стратегії об'єднання у кластери;
3) розвиток та взаємодія між суб'єктами кластеру;
4) розробка проектів стратегічного характеру;
5) заключний етап.

Нехай - множина суб’єктів, що взаємодіють між собою і потенційно
можуть утворити кластер. Нехай задана функція корисності яка
кожній парі ставить у відповідність число, яке описує корисність взаємодії
та для

розглянемо

- сумарна функція корисності для
Припустимо, що існує функція, яка кожному відношенню еквівалентності на

множині ставить у відповідність функцію корисності .

Елемент будем позначати множина всіх відношень
еквівалентності на Розглянемо таку задачу для деякого фіксованого Як
покращити сумарну функцію корисності за допомогою об’єднання до деякого кластеру, що
складається з деякої підмножини

З математичної точки зору, під кластером ми розуміємо відношення еквівалентності

Математичну модель об’єднання суб’єктів малого підприємництва у кластер запишемо
так:

де
Позначимо

Означення 1. Коаліція - є допустимою для якщо для будь – якого
справджується



Для будь – якого знайдемо і нехай

тому, що відношення рівності

Якщо тоді задача розв’язку не має, і не можливо покращити
сумарну функцію корисності за допомогою кластеризації.

Якщо тоді ми звели нашу задачу до

де і для будь – якого її розв'язку
Надалі пропонується розглянути часткові випадки моделювання взаємодії суб’єктів

малого підприємництва за допомогою об’єднання їх у кластери, а також множини переваг у
неусталених господарських системах.
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