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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна як морська держава бере участь у вивченні, ос�

воєнні та використанні ресурсів Світового океану. Ця
діяльність має для України велике значення, що обумовле�
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Морегосподарський комплекс відіграє важливу роль у соціальноQекономічному розвитку країни.

Найбільш ефективний напрям розвитку морегосподарського комплексу України може бути реалізоваQ

ний шляхом формування кластерів у приморських регіонах.

У статті проаналізовано європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморсьQ

ких регіонах, досліджено динаміку переробки вантажів морськими торговельними портами України,

обгрунтовано доцільність формування та функціонування кластерів у приморських регіонах з метою

забезпечення підвищення ефективності морегосподарського комплексу України.

Впровадження кластерного підходу у морегосподарський комплекс України потребує від державних

та місцевих органів влади вирішення інституціональних, економічних, організаційноQправових, коордиQ

наційних, інформаційноQаналітичних, кадрових завдань, вирішення яких значною мірою забезпечить

поступове пожвавлення процесу формування та функціонування кластерів у приморських регіонах та

стане підгрунтям для забезпечення розвитку транспортного сектору України.

The maritime complex plays an important role in the social and economic development of the country. The

most effective direction of the development of maritime complex in Ukraine can be realized by creating of maritime

regions clusters.

In the article, the European experience of formation and functioning of maritime regions clusters is analyzed,

the dynamics of cargo handling by Sea Trade Ports of Ukraine is investigated, the expediency of formation and

functioning of Maritime regions clusters in order to increase the efficiency of the maritime complex of Ukraine is

substantiated.

Introduction of cluster approach into the maritime complex of Ukraine requires institutional, economic,

organizational and legal, coordination, information and analytical, and personnel tasks to be solved by state

and local governments. Meeting these challenges, to a large extent, will provide a gradual recovery of the

clustering process of transportation and logistics companies in Ukraine and will become a basis for the

development of transport sector Ukraine.
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но, з одного боку, географічним положенням, довжиною
морських кордонів та площею водного простору, а з іншого
— нагальною потребою розвитку морських перевезень та
необхідністю реалізації значного морського потенціалу [1].
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Сьогодні можна виділити цілий ряд проблем у розвит�
ку морегосподарського комплексу України, зокрема, ско�
рочення обсягів перевезень вітчизняних експортно�імпор�
тних вантажів на українських суднах, знос основних засобів
морегосподарського комплексу України, нестача інвести�
ційних коштів, невідповідність управління функціонуванням
портів сучасним міжнародним вимогам, попиту економіки і
суспільства на портові послуги, недостатній рівень взаємодії
підприємств морегосподарського комплексу з освітніми та
науковими закладами, а також органами державної влади,
відсутність комплексної програми здійснення ефективної
національної морської політики, яка була б дорожньою кар�
тою для сфер, які входять до зазначеного комплексу [2].

Необхідність розв'язання зазначених проблем потребує
пошуку нових форм інтеграції фінансового, промислового
та інтелектуального капіталу з метою формування вагомих
конкурентних переваг морегосподарського комплексу Ук�
раїни. Такою формою є морські кластери, ефективне фун�
кціонування яких має бути засноване на взаємовигідній
співпраці, сприятиме досягненню синергетичного ефекту та
дозволить скоординувати роботу бізнесу, наукових органі�
зацій, навчальних установ та місцевої влади для задоволен�
ня суспільних потреб [3].

При цьому, враховуючи належність суб'єктів морегос�
подарського комплексу (далі — МГК) до різних форм влас�
ності, нестачу коштів державного бюджету для фінансуван�
ня проектів створення нових і модернізації діючих об'єктів
транспортної інфраструктури, вважаємо, що слід дослідити
та скористатися успішним європейським досвідом форму�
вання та функціонування кластерів у приморських регіонах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми створення та функціонування кластерів були
розглянуті в працях провідних зарубіжних та вітчизняних
вчених, серед яких С.І. Соколенко [6], Г.А. Семенов, О.С. Бог�
ма [7], Т.В. Цихан [9], М.П. Войнаренко [10], С. Розенфельд
[11], І.Г. Меньшенина [21], О. Терсіна [24] та інші.

Формування та функціонування кластерів у приморсь�
ких регіонах розглядалась у публікаціях таких авторів, як:
В.М. Осипов, О.А. Єрмакова [2, 17], Г.М. Огорь [3], Н.Г.
Гребенник [14; 19], А.О. Филипенко, В.В. Баришнікова [15],
І.Г. Смирнов [18] О.А. Єрмакова [20], В.В. Озаринська

[25], С.В. Крижановський [29], де поряд з іншим було об�
грунтовано необхідність створення морських кластерів і
визначено фактори підвищення конкурентоспроможності
морських вузлів.

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, віддаючи належне попереднім розробкам, слід
зазначити, що в Україні в даний час відсутній відпрацьова�
ний механізм формування та функціонування морських кла�
стерів, що визначає необхідність подальших наукових роз�
робок з питань застосування інструментарію взаємодії
підприємств МГК, що є складовими морських кластерів, на
основі європейського досвіду.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ (МЕТА СТАТТІ)
Метою статті є дослідження європейського досвіду

формування та функціонування кластерів у приморських
регіонах з метою його адаптації для забезпечення підвищен�
ня ефективності морегосподарського комплексу України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Європейський досвід переконливо доводить ефек�
тивність та закономірність виникнення різного виду клас�
терів. На сьогодні формування кластерів стало важливою
частиною державної політики країн�членів ЄС. "Європейсь�
кий Кластерний Меморандум", 2008 р. [4], "Віденський Ма�
ніфест Кластеризації", 2012 р. [5] визначили кластерний
розвиток як основний механізм підвищення конкурентосп�
роможності економіки країн�членів ЄС, визначивши від�
повідні пріоритети національних програм.

За кількістю компаній, які функціонують у кластерно�
му середовищі, лідирує Великобританія (84% компаній),
Латвія (67% компаній) та Ірландія (64% компаній), середню
позицію посідають Італія (43%), Болгарія (35%) і Австрія
(34%). Найменший рейтинг у Греції, Естонії й Литви (по 9%),
Польщі та Чеської Республіки (по 4%), Кіпру (3% компаній)
[6].

Реалізація кластерних стратегій і програм розвитку еко�
номіки регіону в Європі (табл. 1), спрямованих на створен�
ня виробничих кластерів та інших територіальних промис�
лових об'єднань і структур, забезпечує стале економічне

Регіон 
 

Національні
кластерні стратегії 

Регіональні кластерні 
стратегії 

Національна рамка для 
регіональних стратегій 

Немає яскраво виражених 
кластерних стратегій 

 
Європа 
 
 

Люксембург, 
Франція, Латвія, 
Литва, Словенія, 
Швейцарія 

Бельгія, Іспанія, Кіпр, 
Норвегія, Польща, 
Фінляндія 

Австрія, Великобританія, 
Данія, Італія, Німеччина, 
Швеція, Угорщина 

Греція, Ірландія, Ісландія, 
Нідерланди, Португалія, Болгарія, 
Естонія, Румунія, Словаччина, 
Чехія 

Таблиця 1. Кластерні стратегії в Європі

Джерело: [8].
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Рис. 1. Класифікація кластерів у деяких країнах Європи за рівнем кластеризації

Джерело: складено на основі [9].
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зростання інтегрованих у такий спосіб суб'єктів господа�
рювання, сприяє створенню органічних взаємозв'язків
підприємств і галузей економіки, що суттєво підвищує ефек�
тивність виробництва та підвищення конкурентоспромож�
ності [7].

Класифікацію кластерів за рівнем кластеризації мож�
ливо зобразити графічно, враховуючи основну направ�
леність створення кластерів, що наведено на рисунку 1.

За результатами дослідженої інформації по кластерах
у країнах Європи було виявлено ключові критерії іденти�
фікації кластерів та їх кількість (табл. 2).

У багатьох країнах Європи успішно діють транспортні,
транспортно�логістичні та морські кластери, що об'єднують
учасників транспортного процесу. У листопаді 2005 р. у
Парижі була створена Європейська мережа морських кла�
стерів (ЕNMC — European Network of Maritime Clusters),
мета створення якої було прагнення налагодити обмін дос�
відом, координацію діяльності, а також розвивати і зміцню�
вати морські кластери держав�членів і Європи в цілому. На
теперішній час ЕNMC включає в себе морські кластерні
організації таких країн, як Болгарія (Marine Cluster
Bolgaria), Данія (Maritime Development Center of Europe),
Фінляндія (Meriliitto), Франція (French Maritime Cluster),
Німеччина (Bundesministerium fur Wirtchaft und Technologie),
Італія (Italian Maritime Cluster), Люксембург (Luxemburg
Maritime Cluster), Нідерланди (Nederland Maritiem Land),
Норвегія (Maritimt Forum), Польща (Polski Klaster Morski),
Іспанія (Spanish Maritime Cluster), Швеція (Sjo farts forum),
Великобританія (Maritime UK), Бельгія (Flanders' Maritime
Cluster), Ісландія (Iceland Ocean Cluster), Ірландія (Irish
Maritime and Energy Resource Cluster), Мальта (Malta
Maritime Forum), Португалія (Forum Oceano) та Європейсь�
ка комісія [12].

У підготовленому Європейською комісією документі під
назвою "Комплексна морська політика для Європейського
Союзу" також підкреслюється, що створення багатогалу�
зевих об'єднань (кластерів) буде сприяти економічній інтег�
рації та підвищенню конкурентоспроможності морського
сектору [13].

Морський кластер — це територіально�галузеве добро�
вільне неформальне об'єднання підприємств і організацій
портової діяльності та суміжних галузей, які при розробці
та реалізації стратегії розвитку морегосподарського комп�
лексу тісно співпрацюють з науковими, навчальними, фінан�
совими, консалтинговими та іншими організаціями, органа�
ми місцевої влади з метою підвищення рівня конкурентосп�
роможності всіх учасників об'єднання та економічного зро�
стання приморського регіону [14].

Як правило, до складу морських кластерів країн�членів
ЄС входять наступні підприємства: судноплавні компанії;
порти, термінали, суднобудівні і судноремонтні верфі;

підприємства суднового машинобудування та морського
приладобудування, постачальники суміжних галузей про�
мисловості; державні структури національного та регіональ�
ного рівнів; проектно�конструкторські компанії; науково�
дослідні центри, випробувальні басейни; підприємства ма�
лого та середнього бізнесу; освітні установи для морської
галузі; класифікаційні організації; банки, що беруть участь
у фінансуванні підприємств морської галузі; морські бро�
керські й страхові компанії тощо [15].

Особливості створення та функціонування морських
кластерів були виділені за такими схемами: 1) top�down
("зверху вниз"), як було зроблено в Німеччині; 2) bottom�
up ("знизу вгору"), як, наприклад, у Норвегії; 3) combi�
nationplay ("об'єднання зусиль"), по цій схемі була побудо�
вана Голландська морська мережа [16].

Кластери в приморських регіонах можна класифікува�
ти за трьома основними параметрами: масштабом діяль�
ності, сферою спеціалізації, ініціаторами створення (табл.
3).

Морський кластер, який створюється загальними зусил�
лями владних структур та приватного сектора і передбачає
активне використання різних форм державно�приватного
партнерства, є найбільш перспективним для морської галузі
України [19].

Розглянемо на конкретному прикладі переваги логістич�
ного підприємства, отримані завдяки участі у морському
кластері. Так, на основі проведеного дослідження [20] зап�
ропоновано методичний підхід до оцінки економічного
ефекту, що створюється в рамках кластера, а також прове�
дено його апробацію за даними морського кластера Mersey
Maritime (Великобританія). Як об'єкт дослідження було
обрано одне з підприємств кластера в сфері логістики Peel
Holdings (табл. 4).

Аналіз показав, що найбільший економічний ефект за�
безпечено завдяки спільному впровадженню інновацій в
кластері, а також спільному використанню інфраструкту�
ри та розподілу ризиків між учасниками кластера.

Європейський досвід кластероутворення показує, що
реалізація кластерної стратегії розвитку відбувається в
різноманітних формах і передбачає цілий спектр заходів
державної підтримки (табл. 5).

Для впровадження кластерної стратегії в економіку
України слід скористатися досвідом Фінляндії, Німеччини
та Італії, оскільки особливостями кластероутворення у цих
країнах є гнучке і рівноправне співробітництво малих, се�
редніх та великих підприємств. При цьому ключовим чин�
ником має стати державна підтримка. Зокрема потрібно
здійснити такі заходи: розробити програму стратегічного
розвитку України та її регіонів на базі створення кластер�
них структур; створити нормативно�правове забезпечен�
ня кластерних структур; провести фундаментальні дослі�

Таблиця 2. Критерії ідентифікації кластерів Європи

Джерело: складено за [10; 11].

Країна Критерії ідентифікації кластерів Кількість виявлених кластерів
Австрія Орієнтація на споживача, горизонтальні й вертикальні відносини; 

визначення конкурентоспроможності на міжнародному рівні 
16 індустріальних кластерів 

Великобританія Інтерв’ю з вченими й представниками приватного сектору, концентрація 
спеціалізованої робочої сили 

154 регіональних кластера 

Данія Опитування 75 експертів, кількісні індикатори зросту форм і експортної 
спеціалізації 

13 регіональних і  
16 національних кластерів 

Іспанія Місцева концентрація дрібного й середнього бізнесу, де фірми 
співпрацюють із замовниками з питань  всього спектру поставок; єдині 
культурні цінності 

142 місцеві промислові системи

Італія Індустріальні райони є місцевими системами праці: спеціалізуються у 
виробничих секторах; мають високу концентрацію робочої сили 

199 індустріальних районів 

Нідерланди Вивчення зв’язків між постачальниками товарів і послуг та їх клієнтами 12 великих конгломератів 
взаємозалежних індустріальних 
галузей 

Норвегія Основні критерії: повністю охоплюють ринок робочої сили; включає не 
менше 10 фірм і 200 робочих місць 

62 регіональних кластерів 

Португалія Індустріальні райони з експортною спеціалізацією 33 регіональних кластерів 
Фінляндія Дані щодо експортних відносин і інвестицій, вивчення міжгалузевих 

промислових відносин 
9 ключових національних кластерів

Франція Характеризуються: місцевою концентрацією малого і середнього бізнесу, 
що відносяться до декількох галузей промисловості; фірми співпрацюють 
і конкурують; єдині культурні норми й традиції 

144 існуючих місцевих систем  
та 82 на стадії створення 
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дження у визначенні пріоритетів формування в Україні на�
ціональних і регіональних інноваційних виробничих клас�
терів; розробити механізм надання кредитів та пільгового
оподаткування компаніям, що здійснюють програми
НДДКР; централізовано регулювати інноваційну
діяльність, фінансувати наукоємні види бізнесу з держав�
них і місцевих джерел; сформувати систему взаємодії на�
укових інститутів і галузей; сприяти розвиткові міжнарод�
ного співробітництва України в питаннях формування кла�
стерних структур тощо.

Згідно з доповіддю OECD (Організації економічного
співробітництва й розвитку) "Конкурентні регіональні кла�
стери: підходи до національної політики" [22]: проблемати�
ка створення і функціонування кластерів у світі потребує
розв'язку наступних питань, по�перше, якою має бути
підтримка кластерів з боку держави — через створення умов
функціонування або безпосередню підтримку кластерів; по�
друге, чи повинні державні кошти вкладатися в широкий
спектр кластерів або тільки в обмежене коло лідируючих
регіональних кластерів; по�третє, що важливіше з точки

зору підтримки кластерів — збереження й розвиток робо�
чих місць або культивування нових, стратегічно важливих
технологій.

Для вирішення вищеокреслених питань в Україні в пер�
шу чергу слід законодавчо унормувати створення та функ�
ціонування кластерів, а також формування засад держав�
ної політики у сфері морської кластеризації [23]. Сьогодні
вже ні в кого не викликає сумніву, що створення об'єднання
підприємств у формі морського кластера є вигідним та має
багато переваг, але відсутність спеціального закону щодо
кластеризації підприємств не дає змогу повноцінно вико�
ристовувати ці переваги. Результати аналізу нормативно�
правової бази щодо поняття "кластер" зведені авторами в
таблиці 6.

Як видно, в документах, які визначають розвиток МГК
України (Морська доктрина України на період до 2035 року,
Закон України "Про морські порти України" від 17.05.2012
р. № 4709�VI, Стратегія розвитку морських портів на пері�
од до 2038 року тощо) кластери як форма організаційної
взаємодії не розглядаються. І взагалі, поняття "кластер",

Параметри Види Приклади
1 2 3

Масштаб 
діяльності 

глобальний Норвегія, Великобританія, Греція 
регіональний Європейська   мережа   морських кластерів
національний Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина), More og Romsdal (Норвегія), Nord-Pas de Calais 

(Франція), Valencia (Іспанія), Aquitaine (Франція) 
Сфера 
спеціалізації 

універсальний (всі сфери море 
господарської діяльності) 

Mersey Maritime, Датсько-Шведський спільний морський кластер, Фінський 
морський кластер 

сервісний Лондон, Осло
транспортно-логістичний Валенсія, Падборг, Франкфурт-на-Майні
портовий Гамбург
суднобудівний та судноремонтний Норвегія
новітні технології в морській 
галузі 

Brittany (Франція) 

Ініціатор 
створення 

владні  структури (top-down, 
зверху-вниз) 

переважна   більшість   морських кластерів Німеччини 

приватний сектор (bottom-up, 
знизу-вгору) 

Морський форум Норвегії

загальні зусилля владних структур 
і приватного сектора  
(combination play, об'єднання 
зусиль) 

Нідерландський морський кластер

Таблиця 3. Класифікація кластерів у приморських регіонах Європи

Джерело: складено з використанням [17; 18].

Показник 
Значення, 
млн. дол. 
США 

% до валового 
прибутку 

1 2 3 
1. Ефект від спільного впровадження інновацій 9,571 9,7
2. Ефект від застосування аутсорсингу 0,081 0,1
3. Ефект від розподілу ризиків між учасниками кластера 2,313 2,3
4. Ефект від спільного використання інфраструктури 3,129 3,2
5. Ефект від зниження транзакційних витрат 1, 772 1,8
6. Ефект від створення єдиної товарно-розподільчої бази 0,962 1,0
Сумарний ефект кластеризації 17,828 18,1
Валовий прибуток підприємства 98,447 100

Таблиця 4. Економічний ефект логістичного підприємства Peel Holdings від його участі в морському кластері
Mersey Maritime (Великобританія)

Джерело: [20].

Країна Особливості  утворення Заходи державної підтримки 
1 2 3

Фінляндія Взаємодія великих, середніх і малих 
підприємств 

1. Формування системи взаємодії наукових інститутів і галузей.
2. Розвиток сфери розвитку людського потенціалу 

Франція Концентрація підприємств навколо великої 
компанії 

1. Централізоване регулювання інноваційної діяльності.  
2. Стимулювання НДВКР для потреб промисловості. 
3. Бюджетне асигнування наукоємних видів бізнесу. 
4. Зниження податку на інвестиції в НДВКР 

Німеччина Взаємодія великих, середніх і малих 
підприємств 

1. Заохочення розвитку високих технологій. 
2. Заохочення консолідації зусиль промисловості і наукових центрів. 
3. Фінансування промислових кластерів з федеральних і місцевих джерел 

Італія Концентрація малих і середніх підприємств у 
певній місцевості. Гнучке і рівноправне 
співробітництво підприємств 

1. Надання пільг на експорт товарів. 
2. Залучення інвестиційних ресурсів. 
3. Регулювання ринку праці, заохочення зростання кадрового потенціалу 

Таблиця 5. Європейський досвід реалізації кластерної стратегії розвитку

Джерело: [21].
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законодавче унормування видів, передумов формування і
особливостей функціонування кластерів у вітчизняному
законодавстві на разі не визначено. Автори погоджуються
з думкою [24], що для активізації процесів кластеризації є
доцільним внесення відповідних змін до ст. 120 Господарсь�
кого кодексу України ("Організаційно�правові форми об'єд�
нань підприємств") та прийняття спеціального закону Ук�
раїни щодо формування та функціонування кластерів.

Морегосподарський комплекс України представляє со�
бою складний комплекс взаємопов'язаних підприємств
різного розміру та спеціалізації, взаємодія яких є обов'яз�
ковим елементом їх діяльності та сприяє розвитку морсь�
кої галузі в цілому. У структурі галузі присутні підприєм�
ства як широкого профілю, так і вузькоспеціалізовані. Ос�
новними напрямами діяльності підприємств морській галузі
є судноплавство, портове господарство, сервісна діяльність
— агентування, експедирування, сюрвеєрська діяльність,
крюїнг, брокерські та інші послуги, і вони так чи інакше по�
винні враховувати ситуацію в світовій морській діяльності
[25].

Значний потенціал морегосподарського комплексу Ук�
раїни представлений терміналами, серед яких провідну роль
відіграють морські торговельні порти (далі — МТП), які зна�
ходяться в підпорядкуванні Міністерства інфраструктури
України.

Морські торговельні порти є важливою складовою час�
тиною не тільки транспортно�логістичної, але й виробни�
чої інфраструктури країни, вони виступають сполучними
ланками між морськими та наземними частинами всієї
транспортної системи країни, а також є центром консолі�
дації функцій безперебійного розподілу, зберігання та руху
вантажів у точці перетину всіх видів транспортних потоків
[26].

Динаміку перевезень морськими торговими портами
України з 2003 по 2016 рр. зображено на рисунку 2.

Вантажооборот МТП України у 2016 році склав 91% від
2015 року. Основна частка переробки вантажів припадає на
експорт (76,1%).

Конкурентні переваги портової сфери України сьогодні
втрачаються через низький рівень розвитку логістики, не�
достатній рівень взаємодії між різними видами транспорту,
надмірний контроль, недосконалу нормативно�правову
базу. Необхідно внести кардинальні зміни в діяльність МТП
України з метою зростання привабливості портової сфери
для іноземних та національних інвесторів, що в свою чергу
приведе до значного збільшення темпів розвитку портів та
підвищення конкурентоспроможності України на міжна�
родному морському ринку.

Сьогодні в портовій діяльності України існують усі не�
обхідні передумови формування морського кластера, а саме:

потужна виробнича база, сприятливі географічні умови;
наявність вищих навчальних закладів, які випускають
фахівців для морської галузі; науково�дослідні інститути,
що проводять дослідження в морській сфері; наявність
фахівців, що мають великий досвід роботи на підприємствах
морського транспорту і суміжних до них галузях; налагод�
жені господарські зв'язки [29].

При формуванні морських кластерів відбудеться роз�
виток інфраструктури морських портів, що приведе до
підвищення конкурентоспроможності портових потужно�
стей, а саме: збільшаться обсяги перевезень, підвищиться
якість портових послуг, знизиться загальна вартість пор�
тових послуг тощо. Досягнення такої мети дозволить задо�
вольнити потреби національної економіки в послугах морсь�
ких портів щодо забезпечення перевезення вантажів в усіх
напрямках (експорт, імпорт, транзит, каботаж) за рахунок
будівництва нових та реконструкції існуючих портових по�
тужностей, а також залучення додаткових інвестицій для
забезпечення комплексності розвитку портового господар�
ства України.

Оснащений на рівні світових вимог морегосподарський
комплекс згодом може стати значною конкурентною пере�
вагою України, але лише за умови проведення відповідних
досліджень та необхідних реформ з метою уможливлення
подальшого раціонального його використання. Спусковим
механізмом процесу відродження морської галузі на базі
досягнень світової практики має стати створення кластерів
у приморських.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОБІТ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Успішність функціонування та розвитку морської галузі

України потребує масштабних реформ у системі управлін�
ня морегосподарським комплексом з метою втілення сучас�
них, прогресивних методів, ефективність яких доведена
світовою практикою. З огляду на зазначене в роботі дове�
дено привабливість ідеї створення морських кластерів на
засадах ДПП. Взаємовигідна в рамках добровільного нефор�
мального об'єднання співпраця підприємств і організацій
морегосподарського комплексу з науковцями, фінансови�
ми установами, органами місцевого самоврядування та
іншим організаціями сприятиме значному підвищенню ви�
робничого потенціалу та зростанню ефективності діяльності
кожного з учасників кластера, регіону присутності, страте�
гічно важливої морської галузі України та економіки краї�
ни в цілому.

Формування морського кластера на засадах державно�
приватного партнерства дозволить підвищити надійність
роботи та конкурентоспроможність транспортного вузла;

Таблиця 6. Поняття "кластер" в нормативноLправовій базі України

Джерело: складено за [24].

Нормативно-правова база України Наявність  поняття «кластер» 
1 2

Закон України «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 
05.07.2012 р. 

Держава забезпечує реалізацію політики у сфері зайнятості 
населення шляхом розвитку кластерів народних художніх 
промислів  

Концепція Кабінету Міністрів України щодо 
Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 рр. (розпорядження № 641-р від 
28.08.2013 р.)  

Передбачають розроблення та виконання програм інтеграції 
суб’єктів малого і середнього підприємництва в національні та 
міжнародні інноваційні й технологічні кластери  

Концепція Кабінету Міністрів України щодо 
Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку 
промисловості на період до 2020 р. (розпорядження № 603-р від 
17.07.2013 р.)  

Визначення на законодавчому рівні поняття «кластеризація» та 
порядку фінансування кластерів  

Концепція Кабінету Міністрів України щодо реформування 
державної політики в інноваційній сфері (розпорядження  
№ 691-р від 10.09.2012 р.)  

Створення науково-інноваційно-виробничих кластерів у 
високотехнологічних галузях; спрощення процедур утворення 
інноваційних кластерів  

Стратегія розвитку морських портів України на період до 
2038 р., затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2013 р.  № 548-р.  

Створення мережі кластерів у морських портах шляхом залучення 
приватних інвестицій  

Проект Закону України «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні» № 1256 від 
04.12.2014 р.  

Кластер – це галузеве або міжгалузеве, територіальне добровільне 
об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності, які тісно 
співпрацюють з науковими (освітніми) установами, громадськими 
об’єднаннями, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади, з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції та сприяння економічному 
розвитку регіону  

Проект «Концепція створення кластерів в Україні», 
розроблений Кабінетом Міністрів України у 2008 р.  

Визначає такі види кластерів: виробничі, інноваційно-технологічні, 
туристичні й транспортно-логістичні  



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201798

поліпшити якість послуг, що надаються; знизити рівень ло�
гістичних витрат; створити базу для розширення інновац�
ійної продукції і стане поштовхом до відродження транс�
портної галузі на базі досягнень передової наукової думки
та сучасної європейської практики.

Подальші дослідження будуть присвячені розробці
інструментарію формування та функціонування кластерів
у приморських регіонах України на засадах державно�при�
ватного партнерства з метою підвищення конкурентоспро�
можності підприємств морегосподарського комплексу, ре�
гіону присутності, усієї транспортної галузі та економіки
України в цілому.
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Джерело: складено на основі даних [27; 28].
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