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Інститут проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України
Розглянуто проблему створення інноваційного кластеру як підсистеми регіональної іннова
ційної системи для підвищення ефективності окремих її компонентів і економіки регіону, акти
візації інноваційних процесів.
The problem of creation innovative a cluster as subsystems of the regional innovative system is
considered for the increase of efficiency of its separate components and economy of region,
activation of innovative processes.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У стратегії підвищення конкурентоспроможності
економіки України, її регіонів передбачено формуван'
ня ефективних мережевих виробничих систем, широке
розповсюдження кластерних принципів організації ви'
робничої взаємодії на регіональному рівні, що надає
значні можливості як для підвищення конкурентоспро'
можності місцевого бізнесу, так і для підвищення ефек'
тивності економічної політики регіональної влади. У
своєму Зверненні до Ради ЄС 13 вересня 2006 р. Євро'
пейська комісія підкреслила, що "бути частиною клас'
тера є важливою конкурентною перевагою бізнесу. Кла'
стери допомагають заповнити порожнечу між бізнесом,
дослідженнями й ресурсами, таким чином, швидше ви'
даючи знання на ринок. Успішні кластери пропагують
інтенсивну конкуренцію одночасно зі співробітництвом.
Вони збільшують продуктивність, залучають інвестиції,
пропагують дослідження, підсилюють промислову базу,
розробляють спеціальні продукти і послуги та стають
основою для розвитку навичок..." [1, с. 10].
Україні як одній із європейських держав у програ'
мах розвитку потрібно враховувати "…ряд заходів по
створенню в регіонах сіткових (мережевих) інновацій'
них структур на основі кластерного підходу", "...у Стра'
тегію розвитку України до 2015 р. включити заходи
щодо підтримки розвитку пріоритетних національних і
регіональних кластерів,…залучити наукові та освітні
центри до вивчення світового досвіду розвитку клас'
терів і до підготовки спеціалістів для роботи в умовах
кластеризації економіки, ін." [2, с. 10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

Термін "кластер" як особливе і самостійне явище в
економіці з'явився при дослідженні процесів виникнен'
ня географічно локалізованих груп компаній і об'єднань
у певних видах економічної діяльності. Вперше на це
явище звернув увагу Альфред Маршал [3], який, розг'

лядаючи особливості промислових регіонів, відзначив
тенденцію до концентрації спеціалізованих компаній в
таких регіонах. Але автором кластерного підходу в еко'
номіці вважають М. Портера, який у теорії національної
та місцевої конкурентоспроможності [4] визначив, що
найбільш конкурентоспроможні транснаціональні ком'
панії не розташовані безсистемно у різних країнах, а
мають тенденцію концентруватися в одній країні, а в
деяких випадках — в одному регіоні країни. Цей про'
цес зумовлений тим, що одна або декілька фірм, кон'
курентоспроможних на світових ринках, розповсюджу'
ють свій позитивний вплив на близьке оточення: поста'
чальників, споживачів, конкурентів. А успіхи оточення,
у свою чергу, впливають на подальше зростання конку'
рентоспроможності певної компанії. Пізніше М. Портер
дає широковідоме визначення кластера: "Кластер, або
промислова група, — це група близьких, географічно
взаємозалежних компаній і пов'язаних з ними органі'
зацій, які спільно діють у певному виді бізнесу, харак'
теризуються спільністю напрямків діяльності й взаємо'
доповнюють один одного"[5, с. 258].
Концепція кластерів має різні значення в різних
країнах і у різних дослідників. Її використовують в
різноманітних бізнес'структурах: національній, регіо'
нальній, міжрегіональній, прикордонній; промислових
або виробничих та інноваційних системах, у різноман'
ітних цілях: підвищення конкурентоспроможності ма'
лих і середніх підприємств, проведення додаткових ко'
лективних досліджень, структурних змін у промисло'
вості, впровадженні систем управління навколишнім
середовищем, ін.
Дослідженню нових форм виробничих систем та їх
ролі у прискоренні розвитку економіки країни і регіонів
присвячені роботи визнаних українських учених С. Со'
коленко, Ю. Бажала, М. Войнаренко, С. Колодинсько'
го [6—9].
Так, з точки зору С. І. Соколенко — президента МФСР
Украни, для української економіки "кластери створю'
ють унікальну підставу для розвитку інноваційної діяль'
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ності, підвищення продуктивності та рентабельності сек'
тору малих і середніх підприємств. Кластери — істинне
дитя глобалізації, підвищення ролі регіонів, створюють
основу для притоку іноземних інвестицій, навчання ши'
рокого кола підприємців й міцного розвитку малого и
середнього підприємництва, підвищення гнучкості та
мобільності компаній, створення широкого спектру ме'
режевих структур. Кластери одночасно виступають і як
форум, в рамках якого ведеться діалог між діловими,
урядовимии, науковими колами про шляхи розвитку
конкурентних переваг в межах міста, провінції, штату,
країни й навіть на наднаціональному рівні" [10, с. 21].

МЕТА СТАТТІ

Особливості формування кластеру в статті розгля'
даються з позицій дослідження процесів в інноваційній
системі регіону, які забезпечують її адаптацію до тех'
нологічних і ринкових змін внутрішнього і зовнішнього
середовища України з урахуванням економічних інте'
ресів її учасників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Інноваційний процес включає в себе послідовність
дій від виникнення наукових ідей, накопичення знань і
пропозиції на їх основі бізнес'ідей до виробництва та
комерціалізації інноваційної продукції, об'єктів інтелек'
туальної власності (ОІВ) і послуг на традиційних або
нових ринках збуту. Центри генерації наукових ідей і
знань, комерційних інновацій існують у будь'якій групі
або об'єднанні підприємств і організацій, які характе'
ризуються спільністю напрямків діяльності, тому кож'
ний з них досягає того або іншого рівня інновативності.
Внаслідок цього кластер, який включає етапи інно'
ваційного процесу, сформований на базі таких центрів
з підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, особ'
ливо, для високотехнологічних підприємств і організацій
з випуску наукоємної продукції, який діє на перспектив'
них ринках або формує нові ринки збуту, відносять до
інноваційного.
Розглядаючи такий кластер як компоненту націо'
нальної або регіональної інноваційної системи (НІС або
РІС), визначимось, перш за все, з головними ознаками
таких систем, а саме наявністю:
— суб'єктів, об'єднаних у більші компоненти (підси'
стеми) системи за будь'якою ознакою або групою оз'
нак: суб'єкти розробки і пропозицій наукових ідей, про'
ектів, науково'технічної продукції, продуктів; суб'єкти
реалізації наукових ідей, науково'технічної продукції,
інноваційних проектів, програм; суб'єкти інноваційної
інфраструктури з підтримки й просування інноваційних
ідей, продукції, послуг;
— державної і регіональної інноваційної політики
через використання фінансово'економічних, норматив'
но'правових, організаційно'управлінських механізмів
координації, підтримки і стимулювання інноваційних
процесів у національному господарстві;
— ринкових механізмів регулювання впливу на інно'
ваційні процесі в економіці: конкуренція, методи ціно'
утворення на інноваційну продукцію, продукти (ОІВ),
послуги, попит, пропозиції інноваційної продукції, про'
дуктів, послуг, захист об'єктів інтелектуальної власності;
— стійких зв'язків, виражених у фінансових, інфор'
маційних, матеріальних, людських потоках і взаємов'
пливів між підсистемами, тобто суб'єктами, що входять
до різних підсистем;
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— можливість розглядати систему як цілісність при
взаємодії із зовнішнім середовищем.
Виходячи з цих ознак, інноваційний кластер як
підсистема регіональної інноваційної системи — це:
— сукупність компонентів кластера, які мають влас'
ну структуру: суб'єкти розробки і пропозицій наукових
ідей, проектів, науково'технічної продукції, продуктів;
суб'єкти реалізації наукових ідей, науково'технічної
продукції, інноваційних проектів; функціональні підси'
стеми інноваційної інфраструктури: фінансова, інфор'
маційна, експертизи, маркетингова, логістична, ін.;
— взаємозв'язки між цими компонентами, інтен'
сивність яких у кластері вище, ніж у системі в цілому;
— зв'язки кластера з національною і регіональною
інноваційною системою із залученням державних і
ринкових механізмів.
Ефективність діяльності кластера в цілому визнача'
ють через результат досягнення учасниками власних
цілей й рівень його інновативності. При цьому додатко'
ва ефективність діяльності кластерів як на рівні окре'
мих його компонентів (суб'єктів господарювання), так і
на рівні економіки регіону обумовлена синергетикою їх
взаємодії. Найбільш суттєві переваги кластеру, які виз'
начають його ефективність безпосередньо для: його
учасників, виходячи з партнерських відносин, регіону в
цілому, об'єднання складових сумарного потенціалу
території, наведені у таблиці 1.
Особливістю кластерів є полегшення доступу до
капіталу, оскільки концентрація підприємств, органі'
зацій, фірм, які беруть участь, формує сприятливий
клімат для виникнення сукупних внутрішніх кредитних
ресурсів, а також залучає венчурний капітал, прямі іно'
земні інвестиції й нові технології. З часом кластери, що
діють результативно, притягують крупні інвестиції і увагу
уряду, дають роботу безлічі малих підприємств.
Крім того, кластерна форма організації приводить
до створення "сукупного інноваційного продукту", це
пов'язане з тим, що об'єднання в кластер на основі інтег'
рації формує не просто концентрацію різноманітних
винаходів, ноу'хау, а певну систему розповсюдження
нових знань і технологій. При цьому найважливішою
умовою ефективного перетворення винаходів і ноу'хау
в інновації, а останні — в продукцію, продукт, послуги
з конкурентними перевагами, є мережа стійких зв'язків
між всіма учасниками такого об'єднання.
Така співпраця стає все більш необхідною, але несе
небезпеку можливості втрати самостійності (поведінки
на ринку, освоєння нових товарів, нових технологій то'
що).Ось чому у ряді країн в останні десятиріччя при'
дбали таке значення ефективні "кластерні стратегії", які
будуються на центрах ділової активності, що вже дове'
ли свою силу і конкурентоспроможність на світовому
ринку. Уряди концентрують зусилля на підтримці існу'
ючих кластерів і створенні нових мереж підприємств, що
раніше не контактували між собою. Держава при цьому
не тільки сприяє формуванню кластерів, а безпосеред'
ньо стає учасником таких мереж.
У розвинених державах використання кластерного
підходу в управлінні економікою вже має певну історію.
Так, повністю кластеризовані фінська і скандинавська
промисловість, в США більше половини підприємств
працюють по моделі виробництва — підприємства кла'
стера знаходяться в одному регіоні і максимально ви'
користовують його природний, кадровий і інтеграцій'
ний потенціал. Ключові промислові кластери в Германії
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Таблиця 1. Ефективність діяльності кластера
Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ:

Ⱦɥɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ:

– ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ, ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢ;
– ɟɤɨɧɨɦɿɽɸ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȿɤɨɧɨɦɿɸ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɿɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ –
ɞɨ ʀʀ ɡɛɭɬɭ ɿ ɩɿɫɥɹɩɪɨɞɚɠɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ;
– ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɭ. Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɢɡɢɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɿ
ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɿɤ ɞɨɯɨɞɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɚ;
– ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ;
– ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɰɿɧɨɸ ɧɢɠɱɨɸ, ɧɿɠ
ɩɪɢ ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ;
– ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɡɦɿɧ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ, ɭ ɬ.ɱ.
ɪɢɧɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;
– ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɛɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɰɿɣ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɥɚɫɬɟɪɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɰɿɧɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɥɚɫɬɟɪɚ;
– ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦ ɡɧɚɧɶ;
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ,
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ.

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɣɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ:
– ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ;
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ
ɹɤ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ;
– ɩɿɞɜɢɲɟɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ;
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ;
–ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ;
–ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ;
–ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ;
–ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɨ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ;
–ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɥɚɫɬɟɪɚɯ ɝɧɭɱɤɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɚɥɨɝɨ ɿ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ;
–ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ «ɬɨɱɨɤ
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ».

Ⱦɥɹ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ,
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɽ:
ɜɡɚɽɦɨɭɡɝɨɞɠɟɧɧɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɬɪɶɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ:
–ɧɚɭɤɨɜɚ (ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɹɤ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ
ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ);
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ (ɪɨɡɪɨɛɤɢ: ɤɨɧɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɧɿ; ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ,
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɟ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɿ ɫɟɪɿɣɧɟ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ);
– ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ,
ɫɟɪɜɿɫ). ɍɫɩɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɹɤɢɦɢ
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɿɧɲɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ (ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ),
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ɭɜɚɝɭ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɿɜ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ʀɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɚɥɟ ɿ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɿ
ɡɛɭɬɨɜɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɚɯ.

(хімія, машинобудування) і Франції (виробництво про' суднобудівельний кластер в Санкт'Петербурзі та ін. Сьо'
дуктів харчування, косметики) були сформувані в 50— годні в Санкт'Петербурзі налічують 9 кластерів: енер'
60'ті роки минулого сторіччя. У шотландській моделі гетичне машинобудування, суднобудування і судноре'
кластера, ядром спільного виробництва стало крупне монт, харчовий бізнес, транспортний бізнес, туризм, де'
підприємство, що об'єднує навколо себе малі і середні ревообробка, програмне забезпечення й інформаційні
фірми, італійська модель передбачає гнучку і рівноправ' технології, оптичне приладобудування, металургія.
Для України кластерні об'єднання — організацій'
ну співпрацю підприємств малого, середнього і крупно'
го бізнесу. Чимало прикладів нарощування дослідниць' но'економічна інновація, й вже функціонують більше 20
ких і підприємницьких потужностей при створенні інно' кластерів (інформацію щодо деяких кластерів України,
ваційних територій. Так, у Нідерландах при розробці наведено у таблиці 2), але всі вони створені без підтрим'
інноваційної стратегії [11] економіку країни було роз' ки держави.
Як і в більшості європейських аналогів, координато'
поділено на десять мегакластерів: складальні, хімічні га'
лузі, енергетика, агропромисловий комплекс, будівниц' ром першого українського кластера була не місцева вла'
тво, ЗМІ, охорона здоров'я, ко'
Таблиця 2. Кластери України
мерційні і некомерційні обслу'
Ɋɟɝɿɨɧ
ɉɟɪɿɨɞ
Ʉɥɚɫɬɟɪɢ
говуючі види діяльності, транс'
– ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ (ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ);
порт. Аналіз потоків знань між
– ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɞɟɠɿ (ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ ɲɜɟɣɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ);
цими кластерами дозволяє дер'
– ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
жавам охарактеризувати за'
– ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ,
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ
Ⱦɨ 2000 ɪ.
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ
гальний стан інноваційних про'
ɦ. Ʉɚɦ'ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɤɢɣ;
цесів, їх характерні ознаки, виз'
– ɤɥɚɫɬɟɪ ɟɤɨɚɝɪɨɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɫɟɥɢɳɿ Ƚɪɢɰɟɜ ɒɟɩɟɬɿɜɫɶɤɨɝɨ
начити основні пріоритети в
ɪɚɣɨɧɭ).
інноваційній політиці.
– ɧɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;
ɉɨɞɿɥɥɹ,
–ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ;
В цілому досвід країн пока' ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ,
Ɂ 2005 ɪ.
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɫɮɟɪɢ;
зує, що кластерний підхід слу' ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣ,
– ɤɥɚɫɬɟɪ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ;
жить основою для діалогу між Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ
– ɮɪɭɤɬɨɜɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ “ɉɨɞɨɥɶɫɤɨɟ ɹɛɥɨɤɨ”.
представниками науки, підприє'
– ɬɭɪɢɡɦɭ;
– ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɜɟɧɿɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɤɥɚɫɬɟɪ “ɋɨɡɜɟɡɞɢɟ”);
мницького сектора і держави,
– ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡ ɜɨɜɧɚ;
дозволяє підвищити ефектив'
– ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɢ;
ність їх взаємодії в інноваційно'
– ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ;
му процесі.
– ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɜ;
– ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɝɿɪɧɢɯ ɪɿɱɨɤ;
2000 ɪ.
Аналогічні перебудови про' ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ
– ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ;
водять в Росії, де кластерні тех'
– ɲɜɟɣɧɿ;
нології все частіше використо'
– ɯɭɬɪɹɧɿ;
вують при розробці регіональ'
– ɯɚɪɱɨɜɿ;
– ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɿ;
них стратегій розвитку. Як при'
– ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ.
клади російських кластерів
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ
2000 ɪ.
–ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɢ Ɋɨɤɿɬɧɿɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ
можна привести авіакосмічні
– ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ “ɂɧɬɟɥɥɟɤɬ-ɪɟɫɭɪɫ”;
кластери у Москві та Самарі, ɦ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ
– ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ “ɗɤɨɗɧɟɪɝɨ”;
2006 ɪ.
інформаційно'телекомунікацій'
– ɤɥɚɫɬɟɪ “ȿɜɪɨɫɬɚɧɞɚɪɬ UA.”
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɿɥɶɝɨɫɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
2007 ɪ.
ний кластер в Москві, харчові Ɉɞɟɫɶɤɢɣ
ɇɚ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪ ɜɢɧɨɪɨɛɿɜ
2008 ɪ.
кластери в Москві, Санкт'Петер'
[складено за даними 6; 9]
бурзі і Білгородській області,
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да, а недержавна організація — Управляючий комітет —
асоціація "Поділля Перший" (PPNGO), метою якої був
розвиток підприємницької активності посередництвом
консолідації державних органів влади, муніципальних
утворень (міст Кам'янець'Подільського, Староконстан'
тинова, Грицива та ін.), наукових організацій (Хмельниць'
кого технологічного університету), різних агентств та асо'
ціацій, підприємницьких кіл та банківських структур (Ук'
рсоцбанк, Хмельницька торгово'промислова палата) [6].
Важливою відмінною рисою кластера є його інно'
ваційна орієнтованість. Тому успішні кластери форму'
ють там, де здійснюється або очікується прорив у сфері
техніки і технології виробництва з подальшим виходом
на нові ринки збуту. Процеси ж кластеризації у вітчиз'
няній економіці відрізняються не координованістю дій,
низькою ефективністю вже створених мережевих струк'
тур, відсутністю стимулюючого середовища.
Основними причинами слабкого розповсюдження
таких процесів в Україні вважаємо:
— тривала економічна і політична криза, пов'язана
із трансформацією економіки країни, глобальна фінан'
сова криза;
— неефективне державне регулювання інновацій'
ною сферою через механізми податкової, фінансової,
митної, амортизаційної політики;
— несинхронність у прийняті та введені у дію за'
конів, кодексів, підзаконних актів у правовому просторі
інноваційної сфери країни, протиріччя в них, часті зміни
і просто скасування нормативно'правових актів, від'
сутність законодавчої підтримки процесів кластеризації;
— різке скорочення державних замовлень і попиту
на інноваційну продукцію, продукти, послуги, особли'
во у високотехнологічних видах діяльності: аерокосмі'
чна, оборона, машинобудування, особливо, суднобуду'
вання, електронна промисловість;
— низький промисловий попит на продукцію з ви'
сокою доданою вартістю;
— слабка інноваційна активність промислових
підприємств, особливо малих, тобто пасивність підпри'
ємців до змін в умовах високих ризиків й невизначенос'
тей у вітчизняній економіці;
— найбільш активні види економічної діяльності на'
ціонального господарства: транспорт, телекомунікації,
хімічна і харчова промисловість потреби у технічному
переозброєнні, модернізації виробництва реалізовують
переважно за рахунок імпорту машин, технологічного
обладнання, устаткування, пристроїв тощо;
— структура власності, яка склалася у господарсь'
кому комплексі України, впливала і дотепер впливати'
ме на можливості самофінансування учасниками своєї
інноваційної діяльності та їх доступу до кредитних та
інших фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ

В цілому формування і розвиток кластерів приво'
дить до інтегральних переваг: підвищення конкуренто'
спроможності економіки, активізації інноваційних про'
цесів і реальних механізмів узгодження інтересів вла'
ди, бізнесу, науки та освіти при розробці стратегії роз'
витку як на рівні окремого суб'єкта господарювання,
учасника кластера, так і на рівні регіону і країни.
Для вітчизняного національного господарства при
формуванні галузевих і регіональних кластерів, окрім
вирішення проблем з названих вище причин, на першо'
му етапі головною умовою повино бути об'єднання інте'
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лектуальних і підприємницьких можливостей, підтрим'
ка такого об'єднання. Послідовними кроками у цьому
процесі для досягнення результатів є побудова мережі
бізнес'інноваційних структур різних рівнів: першого
рівня — консалтингово'інформаційні центри (підприє'
мства) і центри передавання технологій, або центри
трансферу технологій; другого — бізнес'інкубатори, які
працюють з реально існуючими проектами на стадіях от'
римання експериментальних промислових зразків, ко'
рисних моделей і маркетингу продукції і надають до'
даткові послуги підприємствам; третього рівня — тех'
нологічний парк, який забезпечує умови проведення
науково'дослідної роботи малим і середнім інновацій'
ним й інноваційно'активним підприємствам, надає по'
слуги на стадії виходу проекту в ринкове середовище.
Четвертий рівень — побудова технологічних територій
(країв), де створюється середовище для розвитку про'
ривних технологій, інформаційно'консалтингової, інжи'
нірингової та впроваджувальної діяльності, діє універ'
ситет або університетський холдинг, де розташовані
дослідні центри великих підприємств. Такі території ста'
нуть центрами інноваційного розвитку і капіталізації
доходу. В Україні насамперед перспективними з цього
питання є великі промислові регіони, в яких можливі
структурні перетворення у напрямі 5'го і 6'го техноло'
гічного укладів. До таких регіонів за критерієм загаль'
ного обсягу витрат на за напрямами інноваційної діяль'
ності можна віднести: Донецький регіон, м. Київ, Харк'
івський, Дніпропетровський, Луганський регіони.
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