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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Необхідність утвердження іннова�

ційної моделі розвитку України сьо�
годні набуває практичного значення:
нещодавно урядом країни затвердже�
на Концепція розвитку національної
інноваційної системи [1], відбулися
парламентські слухання, присвячені
обговоренню Стратегії інноваційного
розвитку України на 2010—2020 рр. [2]
Це актуалізує питання визначення
найбільш прийнятних засобів втілен�
ня цієї моделі в умовах нинішнього
кризового стану національної еконо�
міки. Обмеженість можливостей без�
посереднього фінансування державою
інвестиційних проектів та інновацій�
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них розробок зумовлює доцільність
використання нею різноманітних опо�
середкованих механізмів стимулюван�
ня відповідних господарських про�
цесів. З огляду на це перспективним
напрямом державного регулювання
інвестиційно�інноваційної діяльності є
сприяння створенню кластерів —
сконцентрованих в межах окремих
регіонів груп взаємопов'язаних ком�
паній, які займаються науково�техні�
чною та інноваційною діяльністю. До
складу таких груп, як правило, входять
виробники відповідної інноваційної
продукції та пов'язані з ними поста�
чальники, дослідницькі центри, бан�
ківські, страхові та інвестиційні уста�
нови, фонди венчурного фінансуван�
ня, консалтингові і маркетингові ком�
панії, торгові об'єднання, вищі на�
вчальні заклади тощо. Формування

подібних господарських утворень пе�
редбачає застосування досить широ�
кого переліку форм, методів та інстру�
ментів державної підтримки. При ви�
борі пріоритетів їх використання важ�
ливо враховувати особливості запро�
вадження відповідної моделі регулю�
вання інвестиційно�інноваційних про�
цесів у тій чи іншій країні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ,

В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Створення теоретичних основ

кластерної моделі розвитку економі�
ки пов'язується насамперед із робота�
ми М. Портера, який визначив кластер
як "систему постачальників, вироб�
ників, споживачів, елементів промис�
лової інфраструктури, дослідницьких
інститутів, що взаємодіють у процесі
створення додаткової вартості" [3, с.
262]. Кластерний підхід до регулюван�
ня інвестиційно�інноваційних про�
цесів, за його думкою, базується на
врахуванні позитивних синергетичних
ефектів регіональної агломерації, тоб�
то зближенні споживача та виробни�
ка, сіткових ефектів та дифузії знань і
вмінь за рахунок міграції персоналу та
виділення бізнесу, відсутності границі
між секторами та видами діяльності, їх
розгляду у взаємозв'язку та взаємодії
[3, с. 263].

Особливостям запровадження
кластерної моделі в умовах транзитив�
ної економіки присвячені роботи ба�
гатьох сучасних дослідників. Серед
них слід особливо зазначити наукові
праці Аніскіна Ю.П. [4], Суріна А.В. і
Молчанової О.П. [5], Семиноженка
В.П. [6], Гуменюк О.І. [7], Кучеренка
О.Ю. і Запатріної І.В. [8], Соколенка
С.І. [9]. Цими авторами  проаналізо�
вані вихідні умови та принципи клас�
терізації господарської системи, виз�
начено можливий інструментарій за�
безпечення державного впливу на пе�
ребіг відповідних господарських про�
цесів. Проте специфіка застосування
відповідних форм і методів регулюван�
ня в умовах загострення кризових
явищ у розвитку економіки в цих пуб�
лікаціях досліджена недостатньо.

З огляду на це метою цієї статті є
визначення специфіки та пріоритет�
них напрямів запровадження кластер�
ної моделі регулювання інвестиційно�
інноваційних процесів в контексті
формування та реалізації державної
політики в сучасних умовах України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

ВИСНОВКІВ
У сучасних наукових розробках

кластер тлумачиться насамперед як
певне об'єднання підприємств і уста�
нов, що взаємодіють на визначеній те�
риторії та спрямовують свою ді�
яльність на випуск і розповсюдження
інноваційної продукції та послуг [4, c.
122]. Метою такого об'єднання стає
інтенсифікація процесів розробки та
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впровадження інноваційних проектів,
ефективного та раціонального вико�
ристання наявного наукового потенц�
іалу, матеріально�технічної бази, ін�
ших ресурсів для розвитку інновацій�
ної діяльності, підвищення конкурен�
тоспроможності, комерціалізації та
реалізації її результатів [10, с. 53].

Визначальним чинником кластеру
є певна територіальна спільність його
компонентів, яка водночас виступає
додатковим чинником підвищення еко�
номічної ефективності його функціо�
нування за рахунок сталості взаємозв�
'язків учасників, скорочення транспор�
тних витрат, раціонального викорис�
тання всіх видів місцевих ресурсів,
створення умов для поєднання з тери�
торіальним плануванням та управлін�
ням [8, с. 298]. Тому кластерна модель
регулювання інвестиційно�інновацій�
них процесів є насамперед продуктом
територіального маркетингу, що засто�
совується одночасно до чотирьох скла�
дових: бізнесу, влади, організацій гро�
мадського сектору та науки.

Промисловий потенціал регіону зо�
середжується в упорядкованому сек�
торі галузевих кластерів, а самі класте�
ри у міру свого розвитку стають цент�
рами тяжіння інвестицій, високого рівня
кадрового ресурсу, супровідних послуг
[6, с. 125]. При цьому підприємства і
організації, які об'єднуються за принци�
пами співфінансування у кластери, не
втрачають своєї юридичної та госпо�
дарської самостійності, а відтак — збе�
рігають ринкову мотивацію економічної
поведінки [5, с. 160]. Використання заз�
начених переваг такого об'єднання зу�
мовлює те, що у сучасній економіці кла�
стери виконують роль інноваційних
центрів росту як на внутрішньому рин�
ку, так і на міжнародному [7, с. 12]. За
цих обставин впровадження кластерної
моделі регулювання інвестиційно�інно�
ваційних процесів розглядається як
дієвий механізм упорядкування відно�
син учасників відповідних об'єднань,
забезпечення цілеспрямованості та ди�
намізму їх господарської діяльності.

Піонером кластеризації в Україні
варто вважати Хмельницьку область, в
якій ще наприкінці 90�х рр. було сфор�
мовано кілька виробничих кластерів —
швейний, будівельний, харчовий та ту�
ристичний [9, с. 546]. Будівельний клас�
тер Хмельниччини нині об'єднує не
тільки суто будівельні підприємства, але
й проектні, дизайнерські, юридичні
фірми, торгівельні об'єднання та при�
ватних підприємців, аудиторів і кон�
сультаційні фірми. Цей досвід став
підгрунтям для поширення практики
використання кластерної моделі в інших
регіонах і сферах господарського жит�
тя країни, насамперед — в інвестицій�
но�інноваційній. Зокрема, у Чернівцях у
2008 році було відпрацьовано механізм
створення п'яти інноваційно�інвестиц�
ійних кластерів, які мають повністю за�
безпечити систему фінансування або
систему закупівлі підприємствами ре�
зультатів наукових розробок при роз�
поділі ризиків та прибутків [2].

Фактично кожний регіон України
нині має напрацювання із запровад�
ження кластерних ініціатив. Пріори�

тетним для нашої країни є формуван�
ня кластерів у сфері будівництва, фар�
мацевтики, туризму, оздоровлення,
інформаційно�комунікаційних техно�
логій, вищої освіти, оборонно�промис�
лового комплексу. Серед основних
аргументів доцільності використання
кластерної моделі регулювання інвес�
тиційно�інноваційних процесів в заз�
начених сферах і галузях вітчизняної
економіки слід зазначити наступні.

По�перше, створення системи кла�
стерів сприятиме загальному покра�
щенню якості виробництва, зменшен�
ню витрат виробництва, залученню
резервів та максимізації загального
економічного ефекту. Кластери нада�
ють змогу більш ефективно та голов�
не раціонально використовувати на�
явні ресурси та залучені інвестиції.

По�друге, кластерна модель доз�
воляє регулювати інвестиційні потоки
та оцінювати їх ефективність на основі
пріоритету розвитку окремих регіонів.
При цьому функціонування кластерів
суттєво мінімізує витрати на впровад�
ження інновацій, адже наявність у
структурі кластеру малих підприємств
сприяє формуванню інноваційних
центрів зростання за рахунок спеціа�
лізації під час обслуговування відпов�
ідного промислового виробництва.

По�третє, інноваційно�інвести�
ційний потенціал окремого регіону і, у
перспективі, держави розвивається
більш ефективно за рахунок швидкого
комплексного розповсюдження інно�
вацій (зокрема, нових технологій та об�
ладнання) на всі підприємства кластеру.
По суті, відбувається своєрідне взаєм�
не збагачення ідеями та знаннями, що
сприяє покращенню інтелектуального
потенціалу підприємств і, в результаті,
забезпеченню потреб споживачів това�
рами та послугами більш високої якості.

По�четверте, між членами кластеру
існує фінансова підтримка за рахунок
формування єдиних фінансових ре�
сурсів, значно скорочуються їх транс�
акційні витрати. Це дозволяє перенап�
равляти фінансові потоки на найбільш
інноваційно�привабливі напрями діяль�
ності підприємств�учасників.

Нарешті, по�п'яте, підприємства, об�
'єднані у кластери, можуть більш ефек�
тивно співпрацювати в рамках парт�
нерських відносин з органами державної
влади.

З метою створення передумов для
більш активної кластеризації економі�
ки України Міністерство економіки Ук�
раїни за участю Державного агентства
України з інвестицій та інновацій роз�
робило Концепцію створення кластерів,
яка, в разі її схвалення, повинна стати
програмним документом у цій сфері
[11]. Відповідно до положень цієї Кон�
цепції діяльність національних іннова�
ційних кластерів здійснюватиметься за
визначеними стратегічними пріоритет�
ними напрямами інноваційної діяль�
ності шляхом створення та забезпечен�
ня функціонування єдиного інформац�
ійного простору учасників; розроблен�
ня та реалізації науково�технічних,
інноваційних та інвестиційних проектів;
створення нових видів продукції,
здійснення заходів щодо їх комерціалі�

зації. Запропонована форма створення
національних інноваційних кластерів на
сьогодні є оптимальною, не суперечить
законодавству України, не передбачає
об'єднання вкладів, що робить немож�
ливим відчуження об'єктів державної
власності та надасть змогу забезпечити
реалізацію стратегічних пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності.

У цьому зв'язку та із урахуванням
вимог Закону України "Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Ук�
раїні" Постановою Президії НАН Ук�
раїни від 8 липня 2009 року схвалено
Порядок створення та функціонування
національних інноваційних кластерів
[12]. Відповідно до стратегічних пріори�
тетних напрямів інноваційної діяльності
в Україні затверджено також перелік
установ та організацій — учасників на�
ціональних інноваційних кластерів [10]:

— "Нові машини" (м. Дніпропет�
ровськ), напрям "Машинобудування та
приладобудування як основа високо�
технологічного оновлення всіх галу�
зей виробництва; розвиток високояк�
існої металургії";

— "Нові матеріали" (м. Харків), на�
прям "Машинобудування та приладобу�
дування як основа високотехнологічно�
го оновлення всіх галузей виробництва;
розвиток високоякісної металургії";

— "Біотехнології" (м. Львів), на�
прям "Вдосконалення хімічних техно�
логій, нові матеріали, розвиток біотех�
нологій";

— "Нові продукти харчування" (м.
Київ та Київська область), напрям "Ви�
сокотехнологічний розвиток сільсько�
го господарства і переробної промис�
ловості";

— "Нові технології природокори�
стування" (м. Донецьк), напрям "Охо�
рона і оздоровлення людини та навко�
лишнього середовища";

— "Інноваційна культура сус�
пільства" (м. Київ), напрям "Розвиток
інноваційної культури суспільства";

— "Нові силові установки та
рушії" (м. Запоріжжя), напрям "Ви�
робництво засобів наземного транс�
порту, літальних апаратів, плавучих
засобів і пов'язаних з транспортом
пристроїв та обладнання, комплекту�
ючих виробів, розробка та впровад�
ження новітніх технологій для їх скла�
дання (виготовлення)";

— "Енергетика сталого розвитку"
(м. Київ), напрям "Модернізація елек�
тростанцій; нові та відновлювані дже�
рела енергії; новітні ресурсозберіга�
ючі технології";

— "Транзитний потенціал України"
("Розвиток транзитного потенціалу")
(м. Одеса), напрям "Транспортні систе�
ми: будівництво і реконструкція";

— "Технології інформаційного
суспільства" (м. Київ), напрям "Нано�
технології, мікроелектроніка, ін�
формаційні технології, телекомуні�
кації".

Потреби формування і розвитку
зазначених національних інновацій�
них кластерів зумовлюють необхід�
ність запровадження виваженої дер�
жавної політики в цій сфері відносин.
Вона повинна базуватися на викорис�
танні переважно засобів опосередко�
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ваного впливу, оскільки пряме субси�
дування окремих галузей і сфер діяль�
ності не завжди виправдано з точки
зору активізації підприємницької
ініціативи, пошуку нових шляхів роз�
витку. Однак найбільш перспективні
кластери повинні економічно стиму�
люватися — за допомогою пільгових
кредитів, грантів тощо. Пріоритетом
аналізованої державно�управлінської
діяльності має стати створення прий�
нятних інституційних передумов
здійснення інвестиційної та інновацій�
ної діяльності у визначених напрямах.

З погляду на сучасні реалії госпо�
дарського життя України, оптималь�
ним рівнем регулювання державною
владою кластерних ініціатив повинен
стати місцевий та регіональний рівень.
Це пов'язане із тим, що саме органи
місцевої державної влади і місцевого
самоврядування, по�перше, краще оз�
найомлені з особливостями розвитку
окремих територій, по�друге, мають
досвід співробітництва з місцевим
бізнесом, по�третє, можуть впливати
на формування кластерів, використо�
вуючи кошти місцевого бюджету,
вчасно перенаправляти фінансові по�
токи на найбільш перспективні на�
прямки тощо. Проте регуляторний
вплив держави на процеси формуван�
ня і розвитку кластерів не повинен об�
межуватися виключно місцевим та ре�
гіональним рівнями господарювання
— відповідна державно�управлінська
діяльність має реалізовуватися на гло�
бальному, національному, міжрегіо�
нальному рівні, а також на мікрорівні.

У цілому, враховуючи, що запро�
вадження кластерної моделі регулю�
вання інвестиційно�інноваційних про�
цесів потребує суттєвої підтримки з
боку держави, доцільно прискорити
розробку національної стратегії під�
вищення конкурентоспроможності, а
також відповідних цільових програм.
Паралельно з цим значна увага з боку
держави повинна приділятися:

— проведенню комплексних дос�
ліджень соціально�економічного роз�
витку країни в контексті визначення
пріоритетних кластерних утворень;

— посиленню інформаційно�аналі�
тичної та науково�методичної роботи
щодо процесів кластеризації національ�
ної економіки (із залученням установ
Національної академії наук України,
вищих навчальних закладів, громадсь�
ких організацій тощо);

— удосконаленню законодавчої і
нормативно�правової бази створення
кластер них об'єднань, запровадження
чітких правил стимулювання їх розвитку;

— збільшенню рівня обізнаності
суб'єктів ринку щодо переваг кластер�
ної моделі;

— фінансуванню заходів з реа�
лізації загальнонаціональної та регі�
ональної кластерної політики.

У контексті формування національ�
ної стратегії кластеризації України та її
регіонів основна увага повинна приділя�
тися створенню венчурної індустрії та
технологічних кластерів, сприянню об�
'єднанню інтелектуальних і підприєм�
ницьких можливостей, побудові мережі
бізнес�інноваційних структур різних

рівнів (консалтингово�інформаційні
центри та центри трансферу технологій
— бізнес�інкубатори, які працюють з
реально існуючими проектами, — тех�
нологічні парки, що забезпечують умо�
ви проведення науково�дослідної робо�
ти малими і середніми інноваційними та
інноваційно�активними підприємства�
ми, — технологічні території). Це має
знайти відображення при розробці пла�
ну заходів щодо розвитку національної
інноваційної системи, передбачених
Концепцією розвитку національної
інноваційної системи [1]. При доопра�
цюванні Стратегії інноваційного роз�
витку України на 2010—2020 роки, зок�
рема, розділу VІ "Основні стратегічні
пріоритети і ключові заходи" [2] варто
розглянути питання щодо виділення ок�
ремого блоку, пов'язаного із запровад�
женням кластерної моделі регулюван�
ня інвестиційно�інноваційних процесів
та реалізацією необхідних державно�
управлінських рішень в цій сфері відно�
син.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Специфіка кластерів полягає в си�
стемі географічно локалізованих взає�
мопов'язаних компаній та організацій,
взаємодоповнюючих одна одну з вико�
ристанням інноваційної продукції та
послуг для досягнення господарсько�
го ефекту — отримання прибутку та з
метою підвищення конкурентоспро�
можності галузей економіки.

Пріоритетними напрямами є кон�
центрація уваги на функціонуванні на�
ціональних інноваційних кластерів,
підтримка інноваційної активності
підприємств, які входять до складу
кластера.

На думку автора статті, найбільш
перспективним напрямом подальших
досліджень може бути вивчення ефек�
тивності впровадження національних
кластерів, діяльність яких забезпечува�
тиме реалізацію стратегічного пріори�
тетного напряму інноваційної діяльності
за відповідним напрямами,  аналіз діяль�
ності учасника кластерної моделі (під�
приємства (організації), що спеціалізу�
ються на профільних видах діяльності,
підприємства, що постачають продукцію
чи надають послуги, науково�дослідні та
освітні установи і організації, організації
інфраструктури підтримки малого та се�
реднього підприємництва: венчурні фон�
ди, центри трансферу технологій, цент�
ри та агентства з розвитку підприємниц�
тва, регіонального та муніципального
розвитку та ін.).

Кластерна модель в Україні повин�
на бути забезпечена відповідною зако�
нодавчою базою. З метою ефективно�
го запровадження кластерної моделі
необхідно прискорити розробку націо�
нальної стратегії кластеризації еконо�
міки, визначити головні структури з ви�
конання національних і регіональних
кластерних ініціатив та пріоритети
формування в Україні інвестиційно�
інноваційних кластерів, сприяти роз�
витку міжнародної співпраці вітчизня�
них кластерів з відповідними утворен�

нями ЄС, внести зміни в освітній про�
цес з метою підготовки фахівців для ро�
боти у кластерних моделях тощо.

У контексті фінансово�економіч�
ної кризи та подальшої трансформації
економічної системи України актуал�
ізується проблема активної участі дер�
жави в інвестиційно�інноваційних
процесах з метою стимулювання нау�
ково�дослідної та технологічної коо�
перації, зокрема через формування
відповідних кластерних моделей.
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