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НА РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

Анотація. У статті обґрунтовано створення інноваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру. Ви-

значена роль університетів у створенні кластеру. Побудовано загальну структуру такого кластеру. Визна-

чені передумови створення кластеру.
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Постановка проблеми. Для моделювання 

впливу університетів на РІР, перш за все, в регіо-

ні необхідна ефективно діюча інноваційна інф-

раструктура, яка є цілісною економічною кате-

горією та має багато різновидів, до яких можна 

віднести: венчурні фонди, патентно-ліцензійні 

служби, інноваційні бізнес-інкубатори, центри 

трансферту технологій, інноваційні центри, тех-

нопарки, технополіси, наукові міста, регіональні 

науково-промислові комплекси, консультатив-

ні й аналітичні фірми, різноманітні кластери та 

інші утворення [1, с. 83].

Найбільш перспективним, на думку автора, 

буде створення інноваційно-освітньо-науково-

виробничого кластеру, який має велику кількість 

переваг. У ньому будуть враховуватися інтереси 

всіх учасників кластеру, концентруватися зусилля 

і ресурси, розроблятися і досягатися стратегічні 

цілі як членів учасників, так і регіону в цілому, а 

також, дотримуючись тематики дослідження, під-

вищиться рівень впливу університетів на регіо-

нальний інноваційний розвиток. Також реальна 

необхідність формування зазначеного кластеру 

обґрунтовується тим, що найчастіше виконання 

програм з навчання, підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації фахівців якою-не-

будь однією організацією виявляється складним 

процесом за рядом причин, що збільшують ризик 

у досягненні ефективності освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням проблем щодо створення та функціо-

нування кластерів займалися такі науковців, як: 

А. В. Ламанов [2], Н. И. Бухтояров [3], Л. В. Іва-

ненко [4], А. О. Скопін [5], В. С. Пономаренко, 

М. О. Кизим, Ю. Б. Іванова [6] та інші, праці яких 

мають теоретичну та практичну значимість.

Метою статті є визначення процесу створення 

інноваційно-освітньо-науково-виробничого клас-

теру для забезпечення стійкого розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 

думки різних науковців [4, с. 33; 7, с. 36, 38; 8, 

с. 95; 9, с. 12–13], зазначено, що важливу роль 

у створенні інноваційно-освітньо-науково-ви-

робничого кластеру грають університети, на базі 

яких відбувається підготовка фахівців для під-

приємств-учасників кластеру, крім того, універ-

ситети мають потужну наукову базу, яка може за-

безпечити ефективну діяльність кластеру. Тобто 

вони забезпечують:

— виконання безперервного інноваційного 

циклу від фундаментальних та прикладних до-

сліджень до виробництва і реалізації наукомісткої 

продукції та технологій у промисловості;

— підвищення рівня і якості підготовки, пере-

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, 

що працюють в умовах інноваційної економіки;

— відтворення науково-технічного (інтелек-

туального) потенціалу, необхідного для розробки 

та комерціалізації інновацій;

— виробництво інноваційної продукції та по-

слуг власними силами;

— створення підприємств малого наукоємно-

го бізнесу, пов’язаних з університетом;

— продаж ліцензій на високотехнологічні про-

цеси для випуску науково-технічного продукту;

— створення та підтримку інноваційних інф-

раструктур, які сприяють комерціалізації нових і 

високих технологій;

— формування інноваційної культури в біз-

нес-середовищі;

— поліпшення якісного складу кадрів, який 

відповідає потребам роботодавців.
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Окрім цього, самі університети зацікавлені 

у співпраці з бізнес-структурами. Так, вивчаючи 

наукову літературу [10, с. 53–54] та доповнюючи 

думки науковців, визначено, що ця зацікавленість 

може виявлятися у наступному:

— університети можуть визначати якість про-

фесійної підготовки своїх студентів за допомогою 

зворотного зв’язку від підприємств;

— університети готують спеціалістів, які бу-

дуть затребувані на ринку праці;

— студенти, які навчаються в університетах, 

мають можливість отримання практичного досві-

ду професійної діяльності;

— розвиток матеріально-технічної бази уні-

верситетів завдяки участі підприємств;

— збільшення фінансового забезпечення ді-

яльності університетів;

— підвищення привабливості університетів в 

очах студентів та абітурієнтів завдяки налагодже-

ній роботі підприємств з університетами;

— комерціалізація науково-дослідних та 

опитно-конструкторських робіт, які виконують-

ся університетом (професорсько-викладацьким 

складом, аспірантами, студентами);

— підвищення рівня інноваційних розробок 

завдяки їх затребуваності підприємствами.

Отже, метою створення інноваційно-освіт-

ньо-науково-виробничого кластеру є створення 

передумов та сучасних механізмів інноваційного 

розвитку Запорізького регіону на підставі гар-

монізації інтересів університетів, промислових 

підприємств, науково-дослідних організацій та 

органів влади, при цьому кожен з них виконує 

свою традиційну соціально-економічну функцію 

в межах кластеру, перебуваючи в тісній коопера-

ції та продукуючи синергетичний ефект, який у 

результаті простежується в нових знаннях, нових 

ідеях, нових розробках та інноваціях і, як наслі-

док, у реалізації синергетичних переваг та отри-

манні більш високого економічного ефекту.

Таким чином, з урахуванням усього вищеска-

заного автором побудовано загальну модель інно-

ваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру 

в регіоні (рис. 1).

Аналізуючи дані рис. 1, видно, що інноваційно-

освітньо-науково-виробничий кластер включає:

1) ядро кластеру — об’єкти виробничого сек-

тору (для Запорізького регіону це можуть бути 

підприємства, організації, установи з регіональ-

ною спеціалізацією: промислові або сільськогос-

подарські підприємства), навколо яких групу-

ється кластер. Від продуктивності діяльності цих 

суб’єктів багато в чому залежить соціально-еко-

номічний та екологічний розвиток регіону;

2) підтримуючу інфраструктуру ядра кластеру:

— об’єкти, які доповнюють ядро — їх діяль-

ність безпосередньо забезпечує функціонування 

об’єктів ядра кластеру: університети; науково-до-

слідні інститути; інші підприємства галузі регіо-

ну; органи влади;

— об’єкти, які обслуговують ядро кластеру — 

підприємства, діяльність яких безпосередньо не 

пов’язана з функціонуванням об’єктів ядра клас-

теру, але які реалізують різні функції: логістичні 

структури; збутові підприємства; консалтингові 

компанії; інжинірингові компанії;

— допоміжні об’єкти — підприємства, функ-

ції яких можуть бути здійснені як в рамках клас-

теру, так і за його межами; їх метою є пошук вну-

трішніх резервів для забезпечення безперервності 

відтворювальних процесів, досягнення стратегіч-

них вигод тощо. До них можуть відноситися: сер-

вісно-консультаційні підприємства; кредитно-

фінансові установи; інвестиційні банки; страхові 

компанії; венчурні фонди.

Також проаналізовано кластерні можливості 

Запорізького регіону та зазначено, що він має зна-

чний потенціал для розвитку кластерів різних на-

правленостей, у залежності від того, на базі якої 

галузі його створювати. Так, відзначено, що саме 

переробна промисловість Запорізького регіо-

ну має достатньо питому вагу продукції області в 

масштабах країни, також вона є основною бюдже-

тонаповнюючою галуззю регіону. Тобто основою 

кластеру, його ядром мають стати великі підпри-

ємства, які спеціалізуються на створенні продукції 

для промислового сектору. Продукція переробної 

промисловості Запорізького регіону є достатньо 

упізнаваною в Україні, СНД та країнах дальнього 

зарубіжжя. Однак у цій галузі існує деяка інерт-

ність, майже повна відсутність інновацій (6,1 % 

інноваційно-активних підприємств у середньому 

в добувній промисловості; 5,8 % — у виробництві 

готових металевих виробів; 10,2 % — у машинобу-

дуванні), відсутність зв’язків з наукою, що, у свою 

чергу, стає на перешкоді подальшого розвитку га-

Рис. 1. Загальна структура інноваційно-освітньо-

науково-виробничого кластеру
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лузі. Кластерний підхід у веденні бізнесу допоможе 

прискорити процес розвитку та принести додатко-

ву економічну вигоду усім учасникам.

Окрім того, існують усі основні передумови 

для створення інноваційно-освітньо-науково-ви-

робничого кластеру у м. Запоріжжя:

— у місті функціонують близько 3 500 малих 

та середніх підприємств переробної промисло-

вості та 20 великих заводів (у тому числі маши-

нобудівних підприємств: малого та середнього 

бізнесу — 20, великих заводів — 1; підприємств з 

виробництва готових металевих виробів: малих та 

середніх — 100, великих — 5);

— є профільний університет — Запорізький 

національний технічний університет;

— є підтримка обласної та міської влади для 

створення кластерів;

— існує потреба промислового ринку в інно-

ваційній продукції.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи усе ви-

щеперелічене, можна стверджувати, що розвиток 

Запорізького регіону на основі кластерної моделі 

дозволить максимально використовувати існуючі 

ресурси для підвищення конкурентоспроможнос-

ті продукції промислових підприємств, дозволить 

об’єднати університети, науково-дослідні органі-

зації, органи влади та підприємства регіону в певну 

мережу, яка буде сприяти інноваційній активності 

кожного з них та комерціалізації результатів науко-

во-дослідних та опитно-конструкторських розро-

бок, що забезпечить активізацію залучення інвес-

тицій та, у свою чергу, соціально-економічний та 

екологічний розвиток Запорізького регіону, підви-

щить конкурентоздатність регіону як на державно-

му, так і на світовому ринку.

Однак для ефективного функціонування інно-

ваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру, 

окрім визначення складу учасників, об’єктів, які 

доповнюють та обслуговують внутрішню середу 

кластеру, також необхідно подбати щодо забезпе-

чення його діяльності різними ресурсами, тобто 

щодо інформаційного, науково-методичного, мар-

кетингового, законодавчого та нормативно-право-

вого, організаційно-управлінського, кадрового за-

безпечення, належного фінансування тощо.
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