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Анотація. У статті досліджено роль регіонів в умовах посилення глобалізаційних процесів, сформульо-

вано основні конкурентні переваги кластерного розвитку та інтенсифікації інноваційних процесів, вказано 

на особливості трансформації стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах нової еконо-

міки, запропоновано стратегію інноваційної кластерної моделі розвитку регіонів України.
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Summary. Investigated the importance of regions in the context of increasing globalization processes, formulated 

the main competitive advantages of cluster development and intensification of innovation processes studied features of 

transformation strategy to improve the region’s competitiveness in the new economy, propose a strategy for innovation 

cluster model of development of the regions of Ukraine in the article.
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Постановка проблеми. Соціально-економіч-

на ситуація, що склалась в українських регіонах, 

потребує оновлення підходів до здійснення регі-

онального управління. У свою чергу, це обумов-

лює необхідність виявлення факторів, які мо-

жуть стримати негативні тенденції, що виникли 

у зв’язку з глобальними економічними трансфор-

маціями, та забезпечити підвищення конкуренто-

спроможності регіонів України на засадах їхнього 

саморозвитку та самоорганізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання інноваційної стратегії регіонального розви-

тку економіки в контексті підвищення конкурен-

тоспроможності регіону дослідили в своїх працях 

такі науковці, як В. М. Геєць, Н. М. Грущинська, 

С. І. Соколенко, Н. Ю. Буга, Д. Г. Лукя’ненко, 

Л. І. Федулова, Л. Яремко та ін. Методика цього 

дослідження базується на тому, що, незважаючи 

на значну кількість публікацій з проблем іннова-

ційного розвитку регіону та держави, недостатньо 

дослідженим залишається питання наукового об-

ґрунтування найбільш ефективних моделей інно-

ваційного розвитку, зокрема кластерної.

Метою дослідження є визначення особли-

востей формування інноваційних стратегій регі-

ональнаго розвитку в умовах нової економіки та 

розробка стратегічної моделі інноваційного роз-

витку регіонів України, що може бути основою 

підвищення конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу. Спостерігається 

значна розбіжність між рівнями розвитку Києва 

і «промислового трикутника» (Донецької, Дні-

пропетровської, Харківської областей) та ре-

шти областей України. Структура промислового 

комплексу регіонів за останні роки не зазнала 

відчутних змін, тому для більшості регіонів ви-

рішальне значення, як і раніше, мають одна-дві 

галузі [1, c. 12]. Залишається значною диферен-

ціація рівня оплати праці за видами економічної 

діяльності та регіонами, що створює складні про-

блеми в забезпеченні єдиних національних стан-

дартів рівня життя, подоланні бідності та станов-

ленні середнього класу.

Одна з найпопулярніших стратегій конкурен-

ції останніх років належить професору Гарвард-

ської школи бізнесу, ідеологу кластерного роз-

витку економіки М. Портеру, яка передбачає три 

основних напрямки: мінімізацію виробничих ви-

трат, диференціацію (унікальність) продукту, кон-

центрацію на вузькому сегменті ринку. Проте, як 

стверджував М. Портер, жодна з цих стратегій не 

гарантує повного успіху, адже всі учасники ринку 

зацікавлені в послабленні конкуренції. Відповід-

но до концепції М. Портера досягти успіху в кон-

курентній боротьбі можливо, лише відібравши 

успіх у іншого [2]. За визначенням М. Портера, 

кластер — група географічно взаємопов’язаних 

компаній і організацій, що діють в певній сфері та 

характеризуються спільністю напрямів діяльності 

і взаємодоповненням одна одної [2, с. 258].

Головними перевагами кластерної організації 

виробництва є такі:

— зміцнення співробітництва між бізнесом, на-

укою та державою. Світова практика засвідчує, що 

заснування кластерів часто відбувається в межах 

державно-приватного партнерства за активної учас-

ті держави як засновника та спонсора кластерних 

ініціатив на початкових етапах, а також науково-

дослідних інститутів, що відіграють роль сполучної 

ланки між промисловістю, державою та наукою;

— зростання ефективності роботи компаній 

завдяки швидшому доступу до ресурсів, знань, ін-

новаційних технологій і постачальників, а також 

завдяки зменшенню трансакційних витрат;

— активізація інноваційної діяльності компа-

ній. Завдяки так званому ефекту переливу (spill-
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over) і тіснішому контакту зі споживачами та 

іншими компаніями виникають можливості ство-

рення й поширення нових ідей і технологій серед 

учасників кластера та за його межами, що сприяє 

насамперед зростанню доданої вартості продукції 

та орієнтації виробництва на виготовлення висо-

котехнологічної продукції кінцевого споживання;

— підвищення рівня інвестиційної прива-

бливості регіонів і країни в цілому, зумовлене 

вищим рівнем довіри інвесторів до розвинених 

мережевих структур (порівняно з окремими дріб-

ними компаніями), а також наявністю гарантій 

і пільг інвесторам з боку держави у випадку її 

участі у кластерних ініціативах;

— пришвидшення темпів створення та роз-

витку нового бізнесу. Нові компанії мають мож-

ливість розвиватися у сприятливіших умовах 

через налагодженість зв’язків із партнерами у 

межах кластера;

— формування замкненого виробничого циклу 

(та ланцюга зростання доданої вартості) у межах 

країни завдяки створенню у межах кластера від-

сутніх раніше у виробництві ланок, що напряму 

пов’язано з розвитком імпортозаміщення [3, c. 591].

Формування та функціонування регіональ-

ного інноваційного кластера (рис. 1) забезпечить 

такі переваги регіону:

— узгодженість діяльності регіональних та 

центральних органів влади у сфері інноваційно-

го розвитку;

— мобілізація внутрішніх резервів інновацій-

ного розвитку;

— отримання синергетичного ефекту від 

комплексності інноваційних процесів у регіоні;

— поліпшення соціального клімату;

— створення сприятливого соціально-куль-

турного середовища для виробництва і трансфер-

ту знань і технологій;

— активізація розвитку та реалізації інтелек-

туального потенціалу регіону.

Кластерні утворення забезпечують не тільки 

розвиток наукового та інноваційного потенціа-

лу регіону, але й сприяють залученню іноземних 

інвестицій, що у свою чергу сприяє створенню 
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Рис. 1. Стратегічна модель регіонального інноваційного кластера
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нових робочих місць, розвитку інфраструктури 

регіону. Кластер виступає інструментом вирішен-

ня соціально-економічних проблем регіону. Кон-

центрація науки, освіти та бізнесу навколо єдиної 

ідеї сприяє досягненню кластером, а отже, і регіо-

ном його базування, глобальної конкурентоспро-

можності.

В Україні є всі передумови для розвитку клас-

терів у високотехнологічних напрямах на основі 

наявних техно- та індустріальних парків: біотех-

нологій, систем спеціального та подвійного при-

значення на базі наукового парку «Київська полі-

техніка»; ядерних технологій на базі технополісу 

«П’ятихатки» у м. Харків; електронної промисло-

вості на базі індустріального парку в с. Розівка (За-

карпаття); машинобудування на базі індустріаль-

ного парку «Соломоново» (Закарпаття) тощо.

В умовах сучасного надзвичайно конкурент-

ного середовища широкої популярності набула 

стратегія «блакитного океану», авторами якої є 

Чан Кім та Рене Моборн. Сутність цієї стратегії 

полягає в тому, що уникнення конкурентної бо-

ротьби можливе за допомогою створення «бла-

китних океанів» — ринків, на яких відсутня кон-

куренція. Створення такого ринку передбачає 

випуск унікального продукту. Основний постулат 

цієї концепції — «щоб перемогти в конкурентній 

боротьбі — треба не вступати в цю боротьбу взага-

лі». Ринки, на яких його учасники намагаються пе-

ревершити своїх конкурентів, перетягнути більшу 

частину існуючого попиту, Ч. Кім та Р. Моборн на-

звали «червоні океани». «Блакитні океани» нато-

мість передбачають відхід від конкуренції шляхом 

переходу до не зайнятих ніким ринкових ніш, що, 

безумовно, потребує творчого підходу.

Сучасні роботи з регіональної економіки 

П. Кругмана [4], М. Фуджита, А. Трейвиша свід-

чать про те, що поряд із агломераційними про-

цесами відбуваються дезурбанізаційні процеси, 

тобто переміщення суб’єктів економічних відно-

син із «ядра» розвитку до його периферії, що дає 

імпульс розвитку і для периферії, де починають 

формуватися нові промислові кластери. В умовах 

«нової економіки» чи «економіки знань» забезпе-

чення стійкого соціально-екологічно-економіч-

ного розвитку регіону неможливе без формування 

інноваційної моделі економіки регіону [4].

Умовою зміцнення конкурентних позицій 

регіонів є виконання регіональними системами 

таких функцій:

— узгодження і захист інтересів регіону все-

редині країни і за кордоном. Владні структури ма-

ють забезпечувати створення умов для того, щоб 

кожний суб’єкт країни максимально використо-

вував свій потенціал і все менше потребував дер-

жавної допомоги;

— посилення конкурентних позицій регіону 

завдяки залученню інвесторів та удосконаленню 

економічної структури, сприянню розвитку в ре-

гіоні малого і середнього бізнесу;

— створення системи регіональних пільг і 

гарантій для діяльності підприємницьких, комер-

ційних структур та інвесторів;

— нарощування зовнішньоекономічного по-

тенціалу і розширення торговельно-економічних 

зв’язків регіонів [5, c. 9].

Інноваційний тип економічного розвитку де-

далі більше стає тим фундаментом, який визначає 

економічну міць країни та її перспективи на світо-

вому ринку. Основною ознакою сучасного розкладу 

сил у світі є суттєвий відрив країн-лідерів, що ство-

рюють світовий «інноваційний анклав», від менш 

потужних країн, які змушені повністю залежати від 

позиції «активних гравців». У країнах, що належать 

до інноваційних лідерів, спостерігається висока 

концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу 

(з найбільшим вмістом доданої вартості в ціні про-

дукту), переважно високотехнологічна структура 

національного виробництва, винесення за межі 

власної країни промислово-технологічного циклу 

виробництв, які є екологоємними, ресурсоємними 

тощо, зосередження найбільших фінансових пото-

ків. Попри те, що між цими країнами спостерігаєть-

ся жорстка конкуренція за високорентабельні види 

діяльності, у випадках виникнення спільної загрози 

існуванню чинної соціально-економічної моделі 

вони об’єднують свої зусилля для реалізації спільної 

політики щодо джерел цієї загрози.

Проблема співвідношення та взаємозв’язку 

інновацій та інвестицій, взагалі, вимагає окре-

мого аналізу. Зазвичай, саме інвестиція є без-

посереднім носієм інновації, отже, реалізація 

інноваційної політики у несприятливому інвести-

ційному кліматі практично неможлива. Між тим 

теоретично інновація без інвестиції також може 

мати місце (звісно, якщо не йдеться про базову 

інновацію). Зокрема, інновація для поліпшення 

може бути здійснена в організаційно-збутовій, 

навіть технологічній сферах (без заміни основних 

фондів), якщо держава зможе достатньо кваліфі-

ковано взяти на себе частину вищезгаданих рин-

кових екстерналій, зокрема у виді інвестицій в 

людський капітал — перенавчання працівників, 

підвищення кваліфікації у сфері комерційної ді-

яльності тощо або у сферах інформаційного чи 

інфраструктурного забезпечення [6, c. 182]. Та-

ким чином, саме у ресурсодефіцитній економіці з 

ознаками несприятливого інвестиційного клімату 

виважена стимулювальна політика держави в ін-

новаційній сфері є особливо важливою.

Незадовільний стан науково-інноваційної 

сфери негативно позначається на техніко-еконо-

мічному рівні виробництва та стані міжнародної 

науково-технологічної співпраці України. В умо-

вах, коли інновації ініціюють лише 13 % підпри-

ємств, а впроваджують 10,8 %, знижується частка 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (26) 2014

114

інноваційної продукції. У 2003–2013 рр. майже 

40 % нових технологій були придбані за кордо-

ном, причому більшість — для галузей, які мають 

в Україні власну розвинену наукову базу (хімія 

і нафтохімія, металургія, машинобудування). 

Тому забезпечення конкурентоспроможності 

економіки України через інновації має стати ме-

тою національної економічної політики. Такий 

розвиток економіки має базуватися на визначен-

ні довгострокових пріоритетів, які обумовлюють 

орієнтацію національної економіки на визна-

чення раціональної спеціалізації й оптимальної 

структури, що сприятиме досягненню найбільш 

можливих темпів економічного зростання та під-

вищенню рівня життя. У стратегічному контексті 

істотне підвищення конкурентоспроможності 

економіки України можливе лише за рахунок ін-

новаційно-структурних механізмів модернізації 

економіки та розширення участі в міжнародному 

поділі праці на основі технологічних, а не ціно-

вих конкурентних переваг [7, c. 65].

Національні економіки, яким вдалося роз-

винути внутрішні інноваційні можливості щодо 

швидкої адаптації та відновлення, матимуть кон-

курентні переваги, стабільні в довгостроковому 

періоді. Це передбачає відмову від надмірної за-

лежності від дешевої і відносно некваліфікованої 

праці як джерела конкурентоспроможності на ко-

ристь підготовки робочої сили, збільшення зусиль 

щодо впровадження і поширення технологічних 

інновацій для підвищення ефективності викорис-

тання факторів виробництва.

Важливою особливістю є вивірена у часі та 

в галузевих пріоритетах точкова підтримка тех-

нологічних і експортоорієнтованих виробництв. 

Зарубіжний досвід свідчить, що і в складних еко-

номічних умовах сильна держава може здійсню-

вати в певних мінімальних обсягах орієнтовану 

промислову політику [8].

Основою створення конкурентних переваг 

регіону виступають:

— суб’єкти управління процесом забез-

печення конкурентоспроможності регіону, 

на які покладено завдання вдосконалення 

нормативно-методичного забезпечення кон-

курентоспроможності регіону, стратегічного 

планування і проектування регіональної та 

міжрегіональної конкурентоспроможності, ре-

алізації ефективної та повноцінної державної 

регіональної політики, включаючи децентралі-

зацію влади і фінансових ресурсів;

— суб’єкти господарської та підприємниць-

кої діяльності, функціонування яких залежить від 

ефективного використання сировинних, трудо-

вих та фінансових ресурсів, повноцінної інфра-

структури, належної техніко-технологічної бази, 

здорового конкурентного середовища, наявності 

економічного потенціалу та передумов розвитку;

— населення регіону, до основних характе-

ристик конкурентоспроможності якого варто від-

нести розвиток людського капіталу, підвищення 

рівня якості життя, покращення системи соціаль-

них послуг, капіталізацію життя і праці;

— співробітництво з іншими країнами та ре-

гіонами на основі розвитку інтеграційних форм 

діяльності [9, c. 23].

Інноваційний розвиток можна охарактеризу-

вати як процес структурного вдосконалення наці-

ональної економіки, який досягається переважно 

за рахунок практичного використання нових знань 

для зростання обсягів суспільного виробництва, 

підвищення якості суспільного продукту, зміцнен-

ня національної конкурентоспроможності та при-

скорення соціального прогресу в суспільстві.

З вищенаведеного витікає, що стимулювання 

інноваційного розвитку не може бути обмеженим 

лише точковим стимулюванням обраних тем до-

сліджень чи розробок, а має бути спрямоване на 

створення умов для масового пошуку результатив-

них шляхів технологічних змін і швидкої підтримки 

позитивних знахідок. Відтак головним завданням 

інноваційної політики держави є забезпечення зба-

лансованої взаємодії наукового, технічного і вироб-

ничого потенціалів, розробка та впровадження ме-

ханізму активізації інноваційної діяльності суб’єктів 

підприємництва, поширення інновацій за усіма 

сферами національної економіки.

Висновки. Регіональні кластери стають ката-

лізаторами інноваційного розвитку регіону, підви-

щення його конкурентоспроможності. Формуван-

ня та розвиток інноваційного потенціалу регіонів 

України сприятиме трансформації гострих між-

регіональних конкурентних відносин у взаємови-

гідне співробітництво на принципах конкурентної 

стратегії, яка отримала назву «коопетишн» — поєд-

нання стратегії конкуренції та співробітництва на 

користь національних інтересів. При розробці ін-

новаційної політики держави та регіону необхідно 

спиратися на концепцію технологічного динаміз-

му, якої дотримуються більшість розвинених країн 

на сьогодні. Важливим показником інноваційності 

економіки є обсяги і структура зовнішньої торгів-

лі. Частка вітчизняної наукомісткої продукції на 

світовому ринку становить близько 0,01 %, що не 

відповідає як науково-технічному потенціалу регі-

онів України, так і провідним тенденціям розвитку 

сучасної світової економіки.

Попри високий рівень відкритості національ-

ної економіки внесок України у загальний обсяг 

світового експорту товарів і послуг досить незна-

чний. Це суттєво звужує перспективи формуван-

ня конкурентоспроможності економіки, оскільки 

саме платоспроможність та потужність внутріш-

нього ринку визначають стабільність та динаміч-

ність соціально-економічного розвитку країни. 

Маючи вигідні первинні конкурентні переваги, 
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а саме: високий рівень кваліфікації працівників, 

базу високотехнологічних виробництв, власну си-

ровинну базу для більшості промислових вироб-

ництв, вигідне географічне розташування, забез-

печеність власною електроенергією, потенційно 

потужний внутрішній ринок та широку диверси-

фікацію виробництва, Україна має високі шанси 

посісти вагоме місце у міжнародному поділі праці.
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