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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
ЯК НАПРЯМОК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Анотація. У статті узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід створення й розвитку кластерів, 

здійснено аналіз існуючих підходів до розвитку кластерних систем з метою їх оптимізації.
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Summary. The article generalizes foreign and domestic experience of creation and development of clusters. The 

analysis of the existing approaches to the cluster systems order to optimize them is done.

Key words: Clustering of the economy, cluster policy, cluster initiative, competitiveness of domestic economy, na-

tional innovation model, government support.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 

стан економіки України свідчить про необхідність 

кардинальних, інноваційних змін. Нагального ви-

рішення потребують питання прискорення зрос-

тання економіки як на національному, так і на регі-

ональному рівнях. Одним із інноваційних підходів 

до вирішення існуючих проблем є застосування 

кластерного підходу як складової для підвищен-

ня конкурентоспроможності регіону, збільшен-

ня його потенціалу та економічного зростання. В 
усьому світі, починаючи з останнього десятиріччя 

ХХ століття, спостерігається підвищення уваги як 
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окремих вчених, так і урядових структур різних 

країн до кластерної моделі розвитку економіки, 

використовують кластерну стратегію як інструмент 

економічного розвитку країни, регіону або галузі. 

Сформувалася думка, що, крім об’єктивних пере-

думов ефективної діяльності кластера (наявність 

ефективно діючих підприємств, достатньо тривалі 

та тісні вертикальні і горизонтальні взаємозв’язки, 

відносна економічна незалежність регіону), існу-

ють також суб’єктивні, серед яких особливе місце 

належить державному регулюванню кластерізації 

економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-

ченню і перспективам кластерної моделі розвитку 

вітчизняної економіки, що сприяє підвищенню її 

конкурентоспроможності, стимулює інновацій-

ний розвиток, присвячено праці таких вчених, як 

М. М. Єрмошенко [1], Л. М. Ганущак-Єфіменко 

[1], Г. Лозова [2], С. Соколенко [7], Б. Шелегеда 

[4] та багатьох інших.

Невирішені питання загальної проблеми. Разом 

з тим не можна визнати достатньо розробленою 

проблему державного впливу на процеси кластери-

зації економіки. Потребують аналізу причини, які 

не тільки стримують ці процеси, але й вимагають 
детальнішого вивчення доцільності такого впливу.

Мета дослідження — вивчення особливостей 

зарубіжного досвіду впровадження кластерної мо-

делі розвитку економіки, аналіз вітчизняної держав-

ної політики підтримки кластерних проектів і фор-

мулювання пропозицій щодо оптимізації процесу 

кластерізації як складової підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняної економіки, дослідження 

формування національної інноваційної моделі.

Основні результати дослідження. Зарубіжний 

досвід, міжнародні дослідження підтверджують, 

що хоча процес впровадження кластерного під-

ходу до розвитку економіки України визначається 

ринковими умовами, проте уряд може підтримати 

ініціативи підприємств щодо їх об’єднання у клас-

тери через сприяння мережевому процесу та забез-

печення сприятливого інституційного оточення.

У наукових працях розрізняють поняття 

«кластерна ініціатива» та «кластерна політика». 

Кластерні ініціативи — це організовані зусилля, 

спрямовані на зростання конкурентоспромож-

ності та кластерного підходу до розвитку еконо-

міки регіонів, які здійснюються фірмами, урядом 

або дослідницькими організаціями. Кластерні 
ініціативи — це:

1) інжиніринговий top-down підхід — процес 

створення кластера починається «згори», тобто 

стимулюється з боку держави;

2) органічний bottom-up підхід — певні кроки 

робляться підприємствами;

3) реінжиніринговий — гібрид попередніх двох.

Залежно від пріоритетів зростання, мож-

ливостей, характеристик певного регіону і на-

віть усталеного в країні теоретичного погляду на 

ідентифікацію та визначення переваг потенцій-

ного кластера кожна конкретна держава знахо-

дить свої шляхи до побудови кластерної моделі 

розвитку економіки.

У тій чи іншій країні найбільш поширеною є 

конкретна кластерна модель, але для більшості із 

них важливою є державна кластерна політика.

Крім національних урядових програм, під-

тримкою розвитку кластерів по всій Європі за-

ймається Європейська Комісія. Комісія постійно 

збирає, оновлює та розповсюджує інформацію 

про розвиток кластерів, залучає представників 

політичних і ділових кіл до визначення шляхів 

розвитку системи кластерів у ЄС. Комісія також 

вважає своєю місією підтримку ініціатив окремих 

країн і регіонів з розвитку кластерів.

У Європейському кластерному меморандумі 

окремо зазначено: «Інновації — це важіль, який 

визначає європейське бачення зростання і процві-

тання. Кластери можуть бути потужним каталіза-

тором у цьому процесі. В умовах сучасної конку-

ренції всі кластери мають бути інноваційними» [6].

Як правило, країна, яка проводить кластер-

ну політику, має певну організацію чи установу, 

метою якої є розподіл фінансування, моніторинг 

реалізації проектів, координаторська діяльність, 

розробка стратегії кластера, допомога у створенні 

структури кластера, консультації тощо. Відповід-

но до підходу (top-down чи bottom-up) відрізня-

ється і спрямованість цих державних організа-

цій — від державного контролю і фінансування 

процесу планування та формування кластера (Ве-

ликобританія) до мінімальної допомоги у ство-

ренні недержавних організацій, які опікуються 

процесом розвитку кластера (США).

Побудова кластера може займати десятиліт-

тя, і не завжди найбільш ефективною політикою 

розвитку кластерів є безпосередньо кластерна по-

літика. У багатьох випадках державна закупівля ві-

дігравала важливу роль у спонуканні нових форм 

співпраці, а також виробництві інноваційних това-

рів і послуг. Насамперед урядові заходи мають бути 

спрямовані на вирішення проблем формування 

мережі кластера та стимулювання співпраці.

Державна кластерна політика має тісно пе-

реплітатися і враховувати аспекти регіональної, 

промислової, бюджетної, податкової, інновацій-

ної політики, державні проекти розвитку малого 

та середнього бізнесу й освіти. Необхідно врахо-

вувати особливості країни та її економіки.

Перший проект кластеризації в Україні був 

здійснений у 1999 році. За цим проектом асоціа-

ція «Поділля Перший» (створена у 1998 р.) ініці-

ювала використання кластерної моделі у Хмель-

ницькому регіоні. Фінансову підтримку надало 

Агентство міжнародного розвитку США. Асоці-

ація об’єднала виробників, сервісні фірми, уні-
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верситети, технікуми, комерційні фірми та уря-

дові структури. Перші кластери були створені з 

урахуванням конкурентних переваг регіону. Екс-

перимент був вдалим і зараз «Поділля Перший» 

об’єднує п’ять кластерів і п’ять регіонів.

Позитивні результати роботи перших клас-

терів привернули увагу місцевих державних ад-

міністрацій і вітчизняних вчених, які проаналізу-

вали можливості використання набутого досвіду 

в інших регіонах і секторах економіки. Сьогодні 

кластери функціонують у Вінницькій, Запорізь-

кій, Івано-Франківській, Житомирській, Київ-

ській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Чер-

нігівській областях та ін.

Суб’єктивним чинником стримування для 

реалізації кластерних ініціатив залишається недо-

сконале законодавче забезпечення, яке поки що 

обмежується цільовими економічними програма-

ми створення в Україні інноваційних інфраструк-

тур, які передбачають створення та впровадження 

нормативно-правової та науково-методичної бази 

для підтримки і розвитку різних типів підпри-

ємств, організацій інноваційної інфраструктури 

(інноваційних центрів, наукових парків, іннова-

ційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу тех-

нологій і технополісів, соціотехнополісів) у складі 

кластер-технопарків.

Одна з основних проблем у розвитку класте-

рів в Україні — відсутність скоординованої дер-

жавної політики та єдиного державного органу, 

який би займався її реалізацією. Кластерним 

розвитком займаються Державний комітет з пи-

тань регуляторної політики та підприємництва, 

галузеві об’єднання, обласні ради та регіональні 

торговельно-промислові палати. Аналіз кластер-

них програм та проектів цих організацій свід-

чить, що в основному вони спрямовані на розви-

ток малого бізнесу. Разом з тим не враховується 

можливість використання та розвитку існуючого 

наукового потенціалу шляхом створення класте-

рів у секторах, критичних для економічного роз-

витку, на чому наголошують вітчизняні науковці 

[2–4]. Реалізація проектів зі створення високо-

технологічних кластерів, які б стимулювали ін-

новаційний розвиток усієї економіки, нелегке 

завдання, оскільки:

— створення кластера не може нав’язуватися 

«зверху», а потребує кооперативного прийняття 

«знизу»;

— інноваційні дії, особливо кооперативні, 

неможливо стимулювати шляхом примусу;

— такі проекти — це процес «спроб і поми-

лок» у постійному прогресі;

— виконання таких проектів є важким і дов-

готривалим завданням.

Під час формування кластерної політики 

важливим є досвід Фінляндії та інших країн, 

який свідчить, що як тільки припиняється уря-

дове фінансування, співпраця закінчується. Та-

кож варто зважати на неоднорідність регіонів 

Украї ни, оскільки заходи, оптимальні в одних 

умовах, можуть не спрацювати в інших. Залеж-

но від об’єкта та кінцевої мети розвитку класте-

рів у регіоні розрізняють:

— політику брокера — створення можливос-

тей для кооперації між різними потенційними 

членами кластера;

— політику попиту — підвищення відкритос-

ті до нових ідей та інноваційних рішень, напри-

клад за допомогою державних закупівель;

— політику навчання — створення стимулів 

для малого і середнього бізнесу;

— стимулювання міжнародних зв’язків — під-

силення ресурсної бази і навичок місцевих поста-

чальників, підвищення їхньої привабливості для 

іноземних інвесторів і міжнародних партнерів;

— політику основи — встановлення правил 

міжфірмової взаємодії, забезпечення макроеко-

номічної стабільності, нормального функціону-

вання ринків товарів і послуг, чинників виробни-

цтва, освітньої системи, судової інфраструктури, 

існування необхідних комунікаційних мереж і 

транспортної інфраструктури.

Ключовим інструментом у формуванні під-

ходів відповідно до специфічних цілей і видів 

кластерів у межах успішної кластерної політи-

ки постає аналіз зарубіжної практики створен-

ня кластерних моделей. Це пов’язано з тим, що 

кластери інколи можуть бути навіть небезпеч-

ною урядовою стратегією внаслідок:

— ефекту замкнутості: занадто велика спеціа-

лізація у певній сфері діяльності здатна привести 

до проблем, якщо спостерігається спад. Концен-

трація ресурсів і підприємств робить складним 

процес перепрофілювання;

— зменшення тиску конкуренції, що може 

шкодити інноваційним процесам, оскільки голов-

на рушійна сила для інновацій — конкуренція;

— синдрому самостійності, через що фірми 

у кластері перестають враховувати можливості 

і тенденції за межами кластера. Іншими слова-

ми, фірми можуть страждати від «слабких сторін 

сильних зв’язків».

Висновки: Таким чином, існуючі можливос-

ті кластеризації економіки України стримують-

ся наявністю суб’єктивних чинників. Серед цих 

чинників стримування для реалізації кластерних 

ініціатив особливе місце належить недоскона-

лості чинного законодавства, а також відсутності 

концепції скоординованої кластерної політики, 

яка б враховувала особливості регіонів України, 

можливості розвитку існуючого наукового потен-

ціалу при створенні кластерів і потенційні труд-

нощі при реалізації кластерних проектів.

Зважаючи на це, необхідно створити єдиний 

державний орган, який би займався реалізацією 



Економіка та управління національним господарством

41

кластерної політики та координував діяльність 

місцевих органів влади і галузевих об’єднань. 

Проте це лише один бік проблеми. З іншого боку, 

очевидно, що стимулюючи інноваційний розви-

ток, кластери та кластерна політика не повинні 

сприйматися як універсальна панацея вітчизня-

ного економічного розвитку. Це пов’язано з необ-

хідністю врахування того, що:

— не завжди найбільш ефективною політи-

кою розвитку кластерів є безпосередньо клас-

терна політика поза її зв’язком із загальною со-

ціально-економічною стратегією, доцільністю, 

готовністю та спроможністю економіки України 

сприйняти кластерну ідеологію та конкретні ін-

новаційні механізми її реалізації;

— реалізація кластерних проектів — довго-

тривале і нелегке завдання, для якого потрібні 

специфічні умови, які неможливо штучно відтво-

рити. Загальновизнаною є думка аналітиків: клас-

тери не можуть бути створені з нічого;

— кластери навіть можуть бути небезпеч-

ною урядовою стратегією через ефекти замкну-

тості, зменшення тиску конкуренції, синдром 

самостійності.

Вищезазначені причини у логічній послідов-

ності диктують необхідність виваженого підходу 

до прийняття відповідних державних рішень як 

щодо створення, так і розвитку процесів класте-

ризації вітчизняної економіки та врахування ін-

тересів усіх їхніх суб’єктів.
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