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Кластерний підхід до організації регіональної економі-
ки, після його теоретичного осмислення м. портером 
і м. Енрайтом [1–3], у багатьох країнах світу став час-

тиною державної політики з підвищення конкурентоспро-
можності держави через кластерний розвиток регіонів.

Кластерна політика в індустріально розвинених кра-
їнах особливо активно почала розгортатися в останні 
20  – 25 років у зв'язку з обмеженням потенціалу конку-
рентоспроможності великих інтегрованих компаній на 
динамічних глобальних ринках. це стимулювало мобі-
лізацію нових ресурсів – малих і середніх підприємств, 
територій  – для забезпечення національної конкуренто-
спроможності.

Кластери, на думку науковців і фахівців, є одним з ін-
струментів забезпечення конкурентоспроможності країн 
у  світовому господарстві, що підтверджують і Дані Євро-
пейської комісії. так, 24% обстежених кластерів було від-
несено до світових лідерів, 37% – до національних лідерів 
і  ще 24%  – до економічних суб'єктів із сильною конкурен-
тоспроможністю. тільки 3% кластерів було охарактеризо-
вано як економічні суб'єкти із слабкою конкурентоспро-
можністю.

На цей час існує інформація про 833 кластери різних 
типів у 25 розвинених країнах світу та 24 країнах, що роз-
виваються.

Більшість науковців і фахівців виділяють 4 типи класте-
рів за географічними характеристиками [1–6]:

1. Національні кластери – позапросторові групи суміж-
них конкурентноздатних галузей. 

2. Регіональні кластери, розташовані в межах регіону.
3. трансграничні кластери, що розвиваються в регіонах 

двох і більше країн.
4. Локальні кластери, розташовані в одному місті.

У цей час за кордоном існує порівняно небагато до-
сліджень щодо оцінювання рівня поширеності кластерів 
різного типу в країнах світу та визначення їхньої ролі в  на-
ціональних економіках. Крім того, наявні результати до-
сліджень цієї проблеми базуються на різних теоретичних 
підходах, методах і критеріях ідентифікації кластерів, що 
часто не дозволяє зіставити їх між собою.

Однак наявні дані говорять про те, що кластери при-
сутні як у великомасштабних, так і малих (за територією, чи-
сельністю населення й величиною ВВп) економіках. Водно-
час у великих і середніх економіках кластери не є основним 
чинником забезпечення їхнього зростання, а в малих  – 
кластери переважно визначають розвиток національних 
економік. так, наприклад, у Фінляндії лісовий, інформацій-
ний і телекомунікаційний кластери забезпечують основний 
обсяг експорту й формують значну частину ВВп країни.

У той же час великі (США) і середні (Великобританія, 
Франція) економіки країн світу, що містять значно більшу 
кількість кластерів у своїх регіонах (відповідно 380, 154 
й  144) не мають такого значного впливу кластерів на зрос-
тання національних економік.

як було зазначено вище, кластери функціонують як 
в економіках розвинених країн світу, так і тих країн, що 
розвиваються. Наприклад, в Індії діє понад 2000 кластерів, 
з яких 388 – промислових і 1657 – тих, що об'єднують реміс-
ницькі підприємства.

Кластери варіюються щодо розмірів, які визначає кіль-
кість фірм, що належать до їх складу, та робочих місць, що 
створені в кластері. У європейських країнах в більшості 
кластерів працюють не більше 200 фірм, причому 35% всіх 
кластерів містять від 50 до 100 фірм. 

Деякі кластери складаються в основному з дрібних і се-
редніх фірм. Інші кластери містять як великі, так і  малі  фір-
ми. Відповідно до дослідження Європейської комісії, у 56% 
кластерів домінують дрібні й середні фірми, 36% кластерів 
мають змішаний склад і тільки в 9% кластерах домінують 
великі фірми.

Кластери виникають як у галузях, що характеризуються 
високими й інноваційними технологіями, так і в традицій-
них галузях; як у виробництві, так й у сфері індустрії надан-
ня послуг. У Європі 30% регіональних кластерів належать 
до високотехнологічних та інноваційних, а 70%  – кластери 
традиційних галузей. Високотехнологічні інноваційні клас-
тери в основному молоді (не більше 20 років). традиційні 
кластери мають вік до 100 років.

Наприклад, у Данії виявлено 13 регіональних і 16 наці-
ональних кластерів. Регіональні кластери об’єднуються  як 
на основі традиційних галузей промисловості (виробни-
цтво тканин, одягу, меблів), так і навколо нових технологій 
(мобільний і супутниковий зв'язок).
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У Європі регіональні кластери за рівнем інноваційної 
діяльності поділяються на такі: генератори технологій – 
23,6%; інкрементальні новатори – 29,4%; що освоюють 
і  пристосовують технології – 17,6%; користувачі техноло-
гій – 29,4%.

За формами управління фінансовими операціями між 
фірмами, що створюють кластер, європейські кластери по-
діляються в такий спосіб: ринкові – 18,2%; тимчасові коа-
ліції – 27,2%; довгострокові відносини – 39,4%; ієрархія  –  
9,1%; сімейні – 6,1%.

Науковці та фахівці, враховуючи особливості розвитку 
держав світу, виділяють шість найбільш характерних моде-
лей побудови кластерних структур за такими ключовими 
характеристиками: ступінь ринкових взаємозв’язків і кон-
куренції; присутність прямих іноземних інвестицій; наяв-
ність інновацій; інтернаціоналізація бізнесу та інновацій; 
ступінь розвитку малого бізнесу; наявність фірм-лідерів. 

Згідно з цими характеристиками, моделі промислових 
кластерів мають такі особливості:

італійська модель кластера складається з великої  �
кількості невеликих фірм, які об’єднуються з метою 
підвищення своєї конкурентоспроможності;
японська модель кластерів відрізняється тим, що її  �
ядром є крупні компанії – фірми-лідери, які мають 
великі масштаби виробництва та інтегрують значну 
кількість постачальників на різних стадіях техноло-
гічного ланцюжка;
характерною ознакою північноамериканської мо- �
делі є виражена конкуренція між фірмами, високий 
рівень ринкових відносин;
фінська модель відрізняється тим, що кластери ма- �
ють високий рівень інтернаціоналізації бізнесу та 
інновацій;
в індійсько-китайських моделях кластера провідну  �
роль відіграють прямі іноземні інвестиції, які за-
безпечують підґрунтя для впровадження сучасних 
технологій і виходу продукції на світовий ринок. 

У кластерних моделях пострадянських держав ядром 
кластера є велике підприємство (фірма-лідер), ринкові від-
носини й конкуренція зведені до мінімуму, інтернаціона-
лізація інновацій не розвинена, недостатньо розвинений 
і малий бізнес.

Дослідження виділяють зміну поколінь державної 
кластерної політики. Кластерна політика першого поко-
ління являє собою комплекс заходів, які здійснює держава 
задля ідентифікації кластера, створення державних орга-
нів підтримки кластера й здійснення загальної політики 
стимулювання розвитку всіх кластерів у країні. Кластерна 
політика другого покоління вже базується на використанні 
інформації про наявні в країні кластери. Вона ґрунтується 
на  індивідуальному підході до вирішення проблем розвит-
ку кожного кластера.     

У більшості країн світу нині здійснюється кластерна 
політика першого покоління. Державна кластерна політи-
ка другого покоління проводиться з 2002 р. у  Фінляндії, 
Австрії, Швеції, Нідерландах.

м. Енрайт виділяє 4 різних типи кластерної політики 
[2, 3]:

1. Каталітична кластерна політика, коли уряд зводить 
зацікавлені сторони між собою, але надає обмежену 
фінансову підтримку проекту.

2. підтримуюча кластерна політика, коли каталітична 
функція держави доповнюється її інвестиціями в інф-
раструктуру регіонів, освіту, тренінг і маркетинг для 
стимулювання розвитку кластерів.

3. Директивна кластерна політика, коли державна функ-
ція підтримки доповнюється проведенням спеціаль-
них програм, націлених на трансформацію спеціаліза-
ції регіонів через розвиток кластерів.

4. Інтервенціоністська кластерна політика, коли уряд, 
поряд з виконанням своєї директивної функції, пере-
ймає у приватного сектора відповідальність за при-
йняття рішень про подальший розвиток кластерів.
У ряді країн світу (США, Канаді, Німеччині, Великобри-

танії) механізмом реалізації кластерної політики в регіо-
нальному розвитку є цільові й регіональні програми, спря-
мовані на подолання депресивності розвитку територій 
або впровадження інноваційних наукомістких технологій. 
В інших країнах кластерний підхід до розвитку національ-
них економік знайшов відбиття в спеціальних ініціативах 
і програмах. так, організація «центральна Європейська 
Ініціатива», що поєднує 17 держав, розробила принципи 
кластеризації для чотирьох країн Вишеградської групи. 

У Словенії розроблено програму національного роз-
витку кластерів, що включає в себе три етапи: ідентифіка-
цію потенційних кластерів, розвиток кластерної політики 
й реалізацію програми. 

У Болгарії в рамках реформування економіки було 
розроблено Болгарську ініціативу конкурентоспромож-
ності, що заснована на кластерній моделі, а потім затвер-
джено Національну інноваційну стратегію розвитку еконо-
міки, що базується на активізації діяльності інноваційних 
кластерів. 

У Казахстані, прагнучи диверсифікувати націо-
нальну економіку, затвердили Стратегію індустріально-
інноваційного розвитку. В її основу покладено  формування 
національних кластерів у секторах нафтової, газової, хар-
чової й текстильної промисловості, будівельних матеріалів 
і туризму, інжинірингу, транспортно-логістичних послуг.

Аналізуючи вітчизняний досвід застосування клас-
терного підходу, необхідно відзначити, що, починаючи 
з 2003 року, Кабінетом міністрів України прийнято ряд 
нормативно-правових актів, у яких іде мова про доціль-
ність кластеризації економіки країни та її регіонів.

так, постановою Кабінету міністрів України «про схва-
лення Державної програми розвитку промисловості на 
2003 – 2011 роки» (№1174 від 28.07.2003 р.) [7] передбаче-
но розробку й впровадження моделі кластерної організа-
ції промисловості в межах територіального устрою.

У постанові Кабінету міністрів України «про затвер-
дження Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2015 року» (№1001 від 21.07.2006 р.) [8] зроблено 
акцент на створенні науково-виробничих кластерів.
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постановою Кабінету міністрів України «про за-
твердження державної цільової економічної програ-
ми» створення в Україні інноваційної інфраструктури на 
2009  – 2013 роки» (№447 від 14.05.2008 р.) [9] передбачено 
створення за участю місцевих органів виконавчої влади 
інноваційно-технологічних кластерів.

У наведених вище нормативно-правових документах 
Кабінету міністрів України акцентовано потребу створен-
ня кластерів різного типу, але жодних конкретних заходів, 
щодо вирішення поставленого завдання не передбачено.

Спеціальним нормативним документом, у якому де-
кларовано створення кластерів як мету розвитку еконо-
міки України, є проект розпорядження Кабінету міністрів 
України «про схвалення Концепції кластерізації економі-
ки Украї ни» (лист було надіслано до президії НАН України  
вх. №143 від 05.02.09 р.) [10]. У цьому документі визна-
чено потребу кластеризації економіки України і, в першу 
чергу, створення кластерів в наукоємних і високотехно-
логічних галузях, але цим документом не визначено кри-
терії ідентифікації кластерів, принципи їх створення, прі-
оритетні сфери застосування цього підходу до розвит ку 
територій.

У зв’язку з відсутністю в Україні будь-якого офіційного 
нормативно-правового документа або затвердженої про-
грами впровадження кластерного підходу до регіональ-
ного розвитку, цей процес в країні набув безсистемного 
характеру. В окремих регіонах країни мають місце спроби 
самостійно ідентифікувати і структурувати кластери. Але 
робиться це все без урахування пріоритетів соціально-
економічного та інноваційного розвитку як окремих регі-
онів, так і країни в цілому.

Розглянемо приклади таких кластерів.
перші шість кластерів в Україні було ідентифікова-

но й сформовано в 1998 – 2000 рр. за сприяння Асоціації 
«поділля перший» у рамках міжнародної програми еконо-
мічного відродження подільського регіону з відповідною 
фінансовою підтримкою Агентства міжнародного розвитку 
США. У цей період у регіоні було створено швейний, буді-
вельний, харчовий, туристичний, продовольчий кластери 
й  кластер сільського туризму. 

центрами об'єднання підприємницьких структур 
у кластери стали три різні за розмірами й географічним 
розташуванням територіальні одиниці – м. Хмельницький 
(обласний центр), м. Кам'янець-подільський (центр райо-
ну), с. Гриців Шепетівського району (сільський центр). 

потенційні можливості подільського регіону України, 
що має величезні культурно-історичні традиції, унікальні 
природні ресурси й вигідне географічне розташування, 
сприяли ідентифікації та функціонуванню туристичного 
кластера в м. Кам'янець-подільському, а також розвитку 
кластера сільського туризму в с. Гриців Шепетівського ра-
йону, які стали відомими не тільки в Україні, але й далеко 
за її межами.

Однак є ряд прикладів і невдалого створення й функ-
ціонування кластерних структур. Незважаючи на значні зу-
силля, так і не було створено молочний кластер у м. Хмель-
ницькому.  Харчовий кластер у м. Кам'янець-подільському 

й продовольчий кластер у м. Хмельницькому, успішно по-
чавши свою діяльність у 1999 – 2000 рр., не змогли витри-
мати конкуренції на ринках виробництва продовольчих 
товарів і, втративши деяких своїх учасників (через бан-
крутство окремих підприємств), зіштовхнулися із серйоз-
ними проблемами у функціонуванні.

В Івано-Франківській області ідентифіковано й ство-
рено кластери художніх промислів, які почали функціо-
нувати з 2000 р. Ініціатива з їх формування виходила від 
учених прикарпатського національного університету, які 
об'єднали на добровільних засадах десятки майстрів ху-
дожніх промислів, окремих виробників, підприємців, посе-
редників, представників науки й державних установ. 

У Рівненській області було ідентифіковано й ство-
рено деревообробний кластер за ініціативою торгово-
промислової палати за активної підтримки ділових кіл ре-
гіону й фінансової підтримки фонду «Євразія». Об'єднання 
в кластер понад 30 приватних лісопильних і деревооброб-
них підприємств, проектних і дослідницьких інститутів, 
дизайнерських центрів дозволило досягти більш ефектив-
ного використання місцевих лісових ресурсів, перейти від 
виготовлення простої і примітивної продукції (пиломате-
ріалів, піддонів) до складнішої, з більшою часткою дода-
ної вартості, а саме меблів для будинків й офісів, сувенірів 
й  інших виробів.

У Запорізькій області створюється інноваційний ви-
робничий кластер у сфері сільськогосподарського маши-
нобудування. Засновниками виробничого кластера є Дні-
провський регіональний центр інноваційного розвитку, 
придніпровський науковий центр НАН України та мОН 
України, таврійський державний агротехнічний універси-
тет, Громадська організація «технологічний парк «машино-
будівні технології», Громадська організація «Інноваційно-
технологічний кластер «АгроБУм».

Кластер сільгоспмашинобудування створюється задля 
сприяння інноваційному розвитку й підвищення конку-
рентоспроможності продукції суб'єктів сільськогосподар-
ського машинобудування, формування ефективної систе-
ми взаємодії між підприємствами-учасниками кластера 
та споживачами продукції, координації технологічної і рин-
кової політики та забезпечення в рамках кластера розвит-
ку сільськогосподарського машинобудування Украї ни на 
базі кращих інноваційних технологій. 

З метою реалізації законодавчо визначених пріоритет-
них напрямів інноваційної діяльності, а також з урахуван-
ням наявного потенціалу та регіональних ініціатив Держав-
не агентство України з інвестицій та інновацій працює над 
створенням десяти національних інноваційних кластерів, 
а саме: м. Київ та Київська область – «Нові продукти хар-
чування», «Інноваційна культура суспільства», «Енергетика 
сталого розвитку», «технології інформаційного суспіль-
ства»; м. Львів – «Біотехнології»; м. Харків – «Нові матеріа-
ли»; м. Донецьк – «Нові технології природокористування»;  
м. Дніпропетровськ та Дніпропетровська область  – «Раке-
тобудування», «металургійне машинобудування», «прила-
добудування»; м. Запоріжжя – «Нові машини», «Нові силові 
установки та рушії»; м. Одеса – «транзитний потенціал Украї-
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ни»;  м. Кривий Ріг – «Гірниче машинобудування»; м.  меліто-
поль  – «Сільськогосподарське машинобудування.

певний досвід у створенні кластерних структур на-
копичено в Автономній Республіці Крим. У цьому регіоні 
найбільш ефективно поєднуються в кластери підприєм-
ства малого й середнього бізнесу за підтримки громад-
ської асоціації «Аура». За допомогою цієї організації було 
сформовано сім кластерів. До формування туристично-
рекреаційних кластерів «Херсонес» і «Байдара-тур» залу-
чилися підприємства харчової й місцевої промисловості, 
медичні установи, навчальні заклади, торгово-промислова 
палата, транспортні компанії, підприємства комунальної 
сфери, готельного господарства та інші. У 2005  р. за умов 
їхньої підтримки було створено в м. Севастополі екологічні 
кластери: «Водні ресурси» й «Вторма-кластер» (з перероб-
ки твердих побутових відходів), інноваційні – «Інтелект-
ресурс» й «Екоенерго».

таким чином, аналіз світового та вітчизняного досвіду 
застосування кластерного підходу дозволив зробити такі 
висновки:

1. Дослідження зарубіжних вчених не довели тезу, що 
кластери є основою економічного розвитку в більшо-
сті провідних країн світу. про суттєву кластеризацію 
економіки можна говорити тільки для малих країн (за 
масштабами території, чисельності населення та вели-
чини ВВп), таких як: Фінляндія, Данія, Нідерланди, Ав-
стрія та інші. У великих і середніх країнах світу (США, 
Китай, Франція, Німеччина та інші) суцільна кластери-
зація економік не можлива через їхню ширшу галузеву 
спеціалізацію, яка покликана забезпечити самодостат-
ність та національну безпеку цих держав.

2. За кордоном кластери не виступають як юридичні 
утворення, а є структурами, що самоорганізуються 
і саморозвиваються. Спеціальне законодавство щодо 
їх функціонування й розвитку відсутнє. 

3. Розвиток кластерів у зарубіжних країнах є довгим ево-
люційним процесом, який охоплює десятки роки.

4. В економіках країн світу функціонують кластери різно-
го типу як за розмірами, так і за напрямками діяльності. 

5. Кластери створюються як у традиційних, так і в інно-
ваційних високотехнологічних галузях економіки. при 
цьому кількість перших більш ніж у 2 рази перевищує 
кількість других.

6. Управління фінансовими операціями між фірмами, 
які входять до складу кластера, у переважно здійсню-
ється в рамках тимчасових коаліцій та довгострокових 
відносин.

7. механізмом реалізації державної політики підтримки 
створення та розвитку кластерних структур у країнах 
світу є чинні цільові програми виведення депресив-
них територій з цього стану або впровадження іннова-
ційних наукоємких технологій. В окремих країнах світу 
втілюють і спеціальні програми створення й  розвитку 
кластерних структур для ефективнішого використан-
ня ресурсів регіону.

8. Аналіз зарубіжної практики показав відсутність цільо-
вих інструментів податкового стимулювання розвитку 

кластерів. Разом з тим, податкова підтримка здійсню-
ється опосередковано через широку систему пільг 
інноваційної спрямованості та підтримки розвитку 
депресивних територій. 

9. підтримку та розвиток кластерів у регіонах України 
слід розглядати не як самостійну концепцію регіо-
нального розвитку, а як один з механізмів реалізації 
регіональної соціально-економічної політики.

10.  Формування та розвиток кластерів у регіонах України 
повинні здійснюватись в рамках пріоритетних узго-
джених напрямів соціально-економічного та науково-
технічного розвитку, у першу чергу в високотехноло-
гічних та наукоємних галузях.

11. На цей час спеціальних механізмів державної підтрим-
ки розвитку кластерів в чинному законодавстві не 
передбачено, тому в Україні кластери необхідно роз-
будовувати та розвивати на основі промислових зон, 
технологічних парків, територій пріоритетного розвит-
ку з використанням економічних методів стимулюван-
ня (пільгового кредитування та оподаткування).

12. Регіональним органам влади з залученням установ 
НАН України в першочерговому порядку необхідно 
ідентифікувати наявні кластери в економіках регіонів 
України, а також визначити кластери, які потенційно 
можливо створити в майбутньому.

13.  На основі проведеної ідентифікації кластерів необ-
хідно розробити й затвердити державну та регіональ-
ні програми кластеризації економік регіонів, перед 
усім депресивних територій та тих, які мають високий 
науково-технічний та інноваційний потенціал в  пріо-
ритетних напрямках розвитку.
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