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Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та 
особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових технологій і знань. Біотехнологічна 
промисловість у Європі посідає друге місце після світового лідера – Сполучених Штатів, що володіють найбільшим біотехнологічним сектором 
медицини і біотехнології. Проаналізовано та визначено місце лідерів у процесі формування кластерної політики та виявлено їхні фактори успіху 
у біотехнологічному секторі, а саме: Німеччині, Великобританії та Франції. Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає 
у  формуванні інноваційних моделей розвитку кластерів в Україні, а також у виявленні сильних сторін у країнах ЄС. Охарактеризовано можливості 
формування інноваційних кластерів в Україні та розвиток інформаційно-правового середовища для підтримки імплементації кластерної політики.
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Целью статьи является исследование развития инновационных кла-
стеров в биотехнологическом секторе ЕС. Показана роль инноваци-
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ненных Штатов, обладающих наибольшим биотехнологическим сек-
тором медицины и биотехнологии. Проанализированы и определены 
лидеры среди формирования кластерной политики и выявлены фак-
торы успеха в  биотехнологическом секторе, а именно: Германии, 
Великобритании и Франции. Перспектива дальнейших исследований 
в данном направлении заключается в формировании инновационных 
моделей развития кластеров в Украине. Охарактеризованы возмож-
ности формирования инновационных кластеров в Украине и развитие 
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Вступ. Сучасні глобалізаційні процеси не залишають 
осторонь жодної країни світу та впливають на взаємовід-
носини між ними. Загострення конкуренції в глобальному 
економічному середовищі завжди підштовхувало осно-
вних гравців міжнародного ринку до пошуку нових, опти-

мальних форм продукування та реалізації товарів і послуг; 
такими формами в останні роки стали технопарки, тех-
нополіси, технозони та кластери. Саме у таких суб’єктів 
сконцентрувалася значна частина венчурного капіталу, що 
забезпечує фінансування так званої нової економіки. Най-
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життя і зміцненню глобальної конкурентоспроможнос-
ті. Для забезпечення розвитку біотехнологічної галузі та 
кластерів у світі розпочинається об’єднання зусиль та фак-
торів виробництва.

Біотехнологічний кластер розглядаємо як об’єднання 
організацій, які створюють платформи співпраці та вза-
ємодії для наукових кіл та інвесторів.

Зазначимо, що на сучасному етапі транснаціоналіза-
ції та кластеризації світової економіки виокремлюють такі 
напрямки в області біотехнологій, як: біофармацевтична 
медицина; передові методи лікування; персоналізована 
профілактика або терапевтично-медичне обслуговування; 
дослідження рідкісних хвороб і лікарські засоби; сучасні 
медичні технології на основі біотехнології промислових 
і екологічних продуктів із зазначенням потенціалу для 
бізнес-можливостей у рамках експлуатації [5].

У світі біотехнологічні кластери перебувають під 
контролем спеціалізованих установ, відомих як кластерні 
організацій, кластерні агентства, які мають різні форми, 
починаючи від некомерційних об’єднань, державних орга-
нів до компаній.

Загалом, для розробки та побудови успішного біо-
технологічного кластера використовують наступні чин-
ники: потужну наукову базу; підприємницьку культуру; 
зростання наукової бази компанії; можливість залучення 
ключових, висококваліфікованих співробітників; доступ 
до фінансування; приміщення та інфраструктуру; бізнес 
послуги з підтримки формування; ефективні мережі; спри-
ятливі політичні умови; ефективний бізнес-план.

Акцентуємо увагу на тому, що першою головною 
проблемою є недостатнє забезпечення обсягом інвестицій 
і фінансування. Це особливо стосується біотехнологічних 
компаній, які покладаються на фінансування, щоб допо-
могти їм досягти наступного покоління технології та ви-
будувати платформу розвитку. Компанії активно працюють 
над залученням нових партнерів та інвесторів у створенні 
кластера на ліцензійних угодах.

По-друге, все більшої уваги починають приділяти 
кластеризації у конкретних галузях, таких, як персоналізо-
вана медична допомога або регенеративна медицина. Пер-
соналізована медицина розглядається як розвиток бізнесу 
в поєднанні таких традиційно відокремлених галузей, як діа-
гностика терапії. Наприклад, Швейцарія, на базі багатофунк-
ціональної фармацевтичної компанії Roche робить акцент на 
розвиток фармацевтики у супроводі діагностики [6].

Для держави діяльність інноваційних кластерів ви-
значає: (1) масштаби і темпи розвитку наукомістких галузей 
економіки; (2) місце країни в міжнародному поділі праці; 
(3) можливість рівноправного економічного співробітни-
цтва з розвиненими країнами; (4) можливість збільшення 
притоку зарубіжного капіталу й експорту вітчизняної про-
дукції [7].

Для підвищення інноваційного потенціалу промис-
ловості багатьма розвиненими країнами світу активно ви-
користовуються механізми кластерної політики. Так, клас-
терна політика є важливою складовою національних стра-
тегій розвитку Німеччини, Данії, Норвегії та Фінляндії, які 
є лідерами інноваційного розвитку в Європі.

Біотехнологічна промисловість в Європі посідає дру-
ге місце після світового лідера – Сполучених Штатів, що во-

більш поширеною у світі формою концентрації інновацій 
стали кластери, які відкрили нові можливості для розвитку 
традиційних і новітніх секторів національної економіки.

Основний матеріал. Світовий розвиток показав, 
що в процесі формування і регулювання національних ін-
новаційних програм саме кластерний підхід сприяє висо-
ким і прибутковим результатам. Зазначимо, що кластерна 
політика набуває все більш широкого розповсюдження 
та визнання як інструмент підвищення конкурентоспро-
можності регіонів і країн за рахунок регіональних зусиль 
зі зближення промисловості, наукових розробок і освіти. 
Феномен кластерної концепції сьогодні є визнаним фактом 
в економічній науці та бізнесі. Специфікою цієї концепції є 
те, що при формуванні кластерних структур забезпечуєть-
ся поєднання в них конкуренції та кооперації.

Надзвичайно стрімко почала розвиватися кластери-
зація у світі. Кластери сприяють зростанню конкуренції 
між ТНК, відстоюванню позицій малого та середнього біз-
несу та численним науковим відкриттям.

Зазначимо, що визначальним результатом форму-
вання, функціонування інноваційного кластера є створен-
ня інновації, яка сприятиме появі конкурентних переваг. 
Інновації – це новостворені (застосовані) і (або) вдоско-
налені конкурентоспроможні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробни-
чого, адміністративного, комерційного або іншого харак-
теру, що істотно поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і  (або) соціальної сфери [1]. Американський учений 
Майкл Портер, фахівець в галузі кластерів, дає наступне 
визначення: «Кластери – це зосередження в географічно-
му регіоні взаємозалежних підприємств та установ у меж-
ах окремої області». М. Портер акцентує увагу на тому, що 
кластери охоплюють значну кількість різного роду підпри-
ємницьких структур, важливих для конкурентної бороть-
би, а саме: постачальників спеціального оснащення, нових 
технологій, послуг, інфраструктури, сировини, додаткових 
продуктів тощо. Крім того, «...багато кластерів включають 
органи влади та інші установи – такі, як університети, цен-
три стандартизації, торговельні асоціації, які забезпечують 
утворення, спеціалізоване перенавчання, інформацію, до-
слідження та технічну підтримку» [2].

Науковці по-різному трактують сутність інновацій-
них кластерів, виходячи зі змістового наповнення ними 
поняття інновацій взагалі, бачення результатів функціону-
вання інноваційних утворень і ролі навчальних закладів та 
людини у створенні інноваційних рішень.

Мігранян А. А. визначає , що інноваційний кластер – 
об’єднання різних організацій, що дозволяє використову-
вати переваги двох способів координації економічної сис-
теми – внутрішньої ієрархії фірми та ринкового механізму, 
що надає можливість більш ефективно розподіляти нові 
знання, наукові відкриття й винаходи [3].

Югас Е. Ф. зазначає, що інноваційні кластери явля-
ють собою більш конкурентний кластерний тип порівняно 
з іншими, оскільки забезпечують не тільки створення інно-
вацій, але й їх упровадження, що дає додаткові фінансові 
вигоди [4].

Варто зазначити, що стратегічно важливим напрям-
ком для інноваційного розвитку світу є біотехнологія, яка 
сприятиме економічному зростанню, підвищенню якості 
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лодіють найбільшим біотехнологічним сектором медицини 
і біотехнології. Згідно з дослідженнями експертів, компанії, 
які стають учасниками кластерів, мають учетверо більше 
можливостей підвищити інноваційну активність, аніж ті, 
що розвиваються поза рамками мережевих об’єднань, віді-
граючи таким чином роль точок інноваційного зростання 
в економіці країни.

В умовах глобалізації порівняльний аналіз країн 
здійснюється за допомогою глобального інноваційного ін-
дексу, який розроблено Всесвітньою організацією інтелек-
туальної власності, Корнельським університетом і міжна-
родною бізнес-школою «Insead». У рейтингу представлено 
143 країни [8].

Лідерами «Глобального індексу інновацій – 2014» 
стали Швейцарія, Великобританія і Швеція (див. табл. 1). 
На рис. 1 побудовано багатокутники Великої Британії та Ру-
мунії як країн ЄС із найвищим і найнижчим показниками. 
Площа багатокутника Румунії вдвічі менша за багатокутник 
Великобританії, і практично всі показники вдвічі менші, ніж 
у країни-лідера. Отримані знання та науково-практичні ре-
зультати Великобританії на 23.6 пункти вищі, ніж у Румунії. 
Валові витрати Великобританії на НДДКР від ВВП склада-
ють 1,7 %, у той час, як у Румунії – тільки 0,5 %.У глобаль-
ному інноваційному індексі знаходять своє відображення 
основні складові інноваційного потенціалу країни, тому ін-
декс можна вважати його узагальненою оцінкою.

Таблиця 1

Глобальний інноваційний індекс, 2014 р.

Показники

Країни

Інсти-
туційне 

сере-
довище

Люд-
ський 

капітал  
і дослі-
дження

Інфра-
структу-

ра

Ринко-
вий 

досвід

Бізне-
совий 
досвід

Отримані 
знання та 
науково-

практичні 
результати

Результати 
творчої  

діяльності

Глобальний 
інноваційний 
індекс / місце  

у рейтингу

1. австрія 88.8 61.5 53.7 57.2 45.5 41.1 49.9 53.4 - 20

2. Бельгія 87.9 51.7 46.5 58.5 46.5 44.6 45.7 51.7 - 23

3. великобританія 88.6 60.3 60.6 81.4 50.2 56.4 56.6 62.4 - 2

4. данія 93.6 61.5 59.1 67.8 45.6 46.6 52.4 57.5 - 8

5. ірландія 90.4 53.2 45.3 70.3 57.4 53.2 46.9 56.7 - 11

6. іспанія 74.8 48.3 56.7 64.7 35.2 43.1 42.1 49.3 - 27

7. італія 73.2 42.1 49.8 51.0 40.0 42.7 37.5 45.7 - 31

8. люксембург 82.9 47.2 53.4 49.7 60.8 45.8 64.1 56.9 - 9

9. нідерланди 93.3 50.5 58.7 63.6 51.3 53.8 61.7 60.6 - 5

10. німеччина 82.7 56.3 56.3 60.1 46.1 53.1 50.4 56.0 - 13

11. румунія 65.9 29.1 41.7 42.9 27.3 36.6 33.0 38.1 - 55

12. Фінляндія 95.3 66.5 59.7 61.4 54.8 54.2 53.4 60.7 - 4

13. Франція 78.6 55.9 54.7 61.0 47.4 44.2 45.5 52.2 - 22

14. Швеція 89.7 61.9 63.6 68.2 53.9 58.8 55.4 62.3 - 3

Джерело:  складено автором на основі The Global Innovation index report 2014

Зауважимо, що розвиток у сучасній біотехнології є 
важливим елементом конкурентоспроможності європей-
ської промисловості. Біоекономіка, що базується на зна-
ннях, створила умови розвитку для агрохарчової, біоенер-
гетичної, біотехнологічної, морської біотехнологій і низку 
медичних програм біотехнології. У Європі спільні та стра-
тегічні партнерські відносини між учасниками державно-
го та приватного секторів роблять свій внесок у розвиток 
і зростання природничих наук і біотехнологічної промис-
ловості для забезпечення сприятливих ділових і фінансо-
вих заходів. Розвиток партнерства особливо важливий для 
наукових і ділових кіл, щоб прискорити оптимізаційний 
процес передачі наукових відкриттів у практику.

Правила регулювання біотехнологічних кластерів 
зазначено у звіті «Users Guide to European Regulationin 
Biotechnology», який був розроблений Європейською Ко-
місією і затверджений у 2004 р. Інноваційність формує по-
тенціал країни на світовій арені за допомогою різноманіт-

них факторів і показників. У табл. 2 проведено аналіз країн 
ЄС у біотехнологічному секторі за 2013 р.

Лідерами є Німеччина, Великобританія та Франція. 
На дані країни припадає найбільша кількість компаній, па-
тентів та витрат у % від ВВП на розвиток НДДКР. За да-
ними Європейської асоціації біоіндустрії, за розрахунками 
на 2011 р. 3593 спеціалізованих біотехнологічних компаній 
знаходяться в Європі [9]. Кількість патентів у галузі біо-
технології, наданих Європейським патентним відомством 
(ЄПВ), зазначає, що понад 40 % загального обсягу припадає 
на Німеччину, Францію та Великобританію.

Німеччина як лідер ЄС у біотехнологічному секторі 
сприяла стабільному зростанню та збільшенню венчур-
них вкладів інвесторами. Загалом ЄС сприяє поширенню 
кластерів і спрямуванню їхньої діяльності на розробку 
і впровадження інновацій за допомогою законодавчих 
актів щодо конкуренції. Сучасна політика у соціально-
економічній сфері спонукає ділові кола до розвитку іннова-
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ційних кластерів, призначених оптимально поєднати нові 
знання та навички з метою підвищення конкурентоспро-
можності регіонів та держав. Програми розвитку класте-
рів є переважно конфіденційною інформацією, оскільки це 
пов’язано із обміном стратегічними ноу-хау та укладанням 
довгострокових угод.

У Великобританії на 2013 р. нараховується більш ніж 
300 фармацевтичних і 4500 медичних і біотехнологічних 
компаній. За 2013 р. річний оборот склав 50 млрд фунтів 
стерлінгів [9]. Уряд Великобританії займається довгостро-
ковою стратегією реалізації потенціалув науці, техніці та 

Рис. 1. Багатокутник інноваційності країн
Джерело: складено автором на основі табл.і1
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Таблиця 2

Аналіз ТОП-3 країн ЄС у біотехнологічному секторі, 2013 р.
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1.
  н

ім
еч

чи
на

BIOM Фармацевтика, біотехнології, 
лабораторні дослідження 377 30 3.2

1952 2.8 92
BioTop Фармацевтика, біотехнології, медичне 

обладнання 475 26 2.9

Cologne Фармацевтика, біотехнології, медичне 
обладнання 145 12 1.4

Frankfurt Фармацевтика, біотехнології, 
лабораторні дослідження 120 14 0.9

Biotech Cluster 
Rhine Neckar

Фармацевтика, біотехнології, 
лабораторні дослідження 134 13 1.4

2.
  в

ел
ик

об
ри

-
та

ні
я

One Nucleus Біотехнології, медичне устаткування 500 54 2.2

845 1.8 44OBN
розробка ліків, діагностика, 
лабораторні приналежності, медичні 
технології

160 18 1.4

Edinburg Біотехнології, медичне устаткування 432 23 1.8

3.
  Ф

ра
нц

ія

Medicen Paris 
Region

Біомедицина, охорона здоров’я, 
агроіндустрія 90 34 2.3

935 3.1 21BioValley 
Alsace

Фармацевтика, агроіндустрія, 
біотехнології 68 15 1.4

Cancer Bio 
Sante

Біотехнології, медичне устаткування, 
розробка ліків 75 18 1.6

Джерело: складено і розраховано автором на основі [13 – 16]

технологіях. У 2011 р. уряд запустив для розвитку біотех-
нологій стратегію на десять років.

Три кластери міжнародного значення спеціалізу-
ються у Франції на біотехнологіях і фармацевтиці, пере-
творюючи ці галузі в провідні у країні. «Медичний регіон» 
Парижа, «Біополюс» Ліона та «Терапевтичний кластер» 
навколо Страсбурга зібрали тисячі компаній і сотні дослід-
ницьких центрів. Однак законодавство в галузі інновацій-
ної діяльності тривалий час мало імпульсивний, локальний 
характер і стосувалося лише обмеженого кола проблем, 
пов’язаних із цим процесом (наприклад, уведення нового 
юридичного статусу для державних наукових установ, що 
полегшує партнерство з підприємствами, створення сис-
теми спеціалізованої допомоги, розвиток технопарків, па-
тентне законодавство тощо). Закони, що регулюють інно-
ваційну діяльність, приймалися зазвичай у рамках щоріч-
ного основного фінансового закону країни, чотирирічних 
програм у галузі науково-технологічного розвитку, а також 
окремими актами.

Найважливішим інструментом для визначення ін-
новаційної стратегії у Франції є прогнозування науково-
технологічного розвитку, яке розглядається як найважливі-
ший елемент державної політики та необхідний інструмент 
для визначення науково-технічних пріоритетів і стратегії.

Ключовим елементом ефективного функціонування 
сфери науково-технологічного прогнозування у Франції 
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є розвинений інституційний механізм. Більшість клас-
терів зосереджено в The Medicen Paris Region. Більше 
50 % фармацевтичних компаній, близько 50 % науково-
дослідницьких і біотехнологічних компаній знаходяться у 
даному регіоні.

Зазвичай реалізація кластерних стратегій передбачає 
наявність грантоутворюючих фондів (інститутів, агентств), 
які підтримують кластерні ініціативи, наприклад, Націо-
нальне агентство планування DATAR (Франція), Інфор-
маційна система пошуку та класифікації кластерів CASSIS 
(Люксембург), програма кооперації LINK (Великобританія) 
[10]. Крім того, формуються спеціальні інститути, які спро-
можні ефективно виконувати функції з розвитку, побудови 
мережевих структур та їхньої інтернаціоналізації. ЄС реа-
лізує цілу низку проектів з розвитку кластерів, наприклад, 
Європейську кластерну обсерваторію, яка є базою даних, 
що містить інформацію про кластери.

Одну із стратегій – «Європейський кластерний 
Альянс» – було створено під Ініціативою інноваційної по-
літики Європейської комісії (PRO INNO Europe), що має на 
меті стати центром аналізу інноваційної політики та роз-
витку по всій Європі. «Європейський кластерний Альянс» 
надає платформу, що об’єднує регіональні, національні та 
європейські кластери з метою визначення цілі призна-
чення кластерів, а також реалізувати кластерну політику 
ЄС. Призначення Європейської Комісії у цьому процесі 
пов’язане переважно з полегшенням усіх форм співпраці, 
які могли б підвищити конкурентоспроможність класте-
рів у Європі шляхом надання нейтрального економічного 
аналізу існуючих і виникаючих кластерів, виявлення пере-
дового досвіду, забезпечуючи інтелектуальні можливості 

співпраці. Поточні європейські політики взаємодоповню-
ють регіональні та національні зусилля щодо нарощування 
сильних кластерів.

Розвиток кластерів в Україні орієнтований на тради-
ційні галузі промисловості, серед яких – металургія, агро-
промисловий комплекс та інші, в той час, коли для країн 
ЄС важливим є розвиток високотехнологічних інновацій-
них кластерів у галузях машинобудування, біофармацевти-
ки, електроніки.

В Україні є всі передумови для розвитку інноваційних 
кластерів у високотехнологічних секторах на основі існую-
чих технопарків та індустріальних парків – біотехнологій, 
систем спеціального та подвійного призначення на базі на-
укового парку «Київська політехніка»; ядерних технологій 
на базі технополісу «П’ятихатки» у м. Харкові; електронної 
промисловості на базі індустріального парку у с. Розівка 
(Закарпаття), автомобілебудування на базі індустріального 
парку «Соломоново» (Закарпаття) тощо [11].

Сучасні технології та інноваційні рішення являють-
ся основою розробки біопрепаратів, що є актуальними 
для системи охорони здоров’я. Біофармацевтичний сектор 
стрімко набирає оберти: серед притаманних йому рис вар-
то зазначити швидкий приріст як кількості ухвалених для 
маркетингу біопрепаратів, так і щорічних обсягів продажу 
цих продуктів.

Особливо пріоритетними регіонами у фармацевтич-
ному секторі можна вважати Київ, Київську область, Харків 
і Житомир. В даних регіонах зосереджено значну кількість 
лабораторій, освітніх університетів і фармацевтичних за-
водів, що можуть стати ядром формування фармацевтич-
ного кластера (рис. 2).

Законодавчі органи 
влади

Інститути регулювання 
інноваційних кластерів

Місцеві інноваційні 
органи

Громадські організації 
виробництва товарів 

і послуг

Наукові та проектні 
організації

Освітні установи

Ядро кластера 
Фармацевтичної зони

Борщагівській 
хіміко-фармацевтичний завод,

Фармацевтична фірма «Дарниця»

Тестування та 
стандартизація

Медичне обладнанняРозробка ліків

Уч
ас

ни
ки

 м
іж

на
ро

дн
их

 
тр

ан
ск

ор
до

нн
их

 к
ом

па
ні

й

Лабораторії та 
дослідницькі центри

Інші споживачіЛікарні

Споживачі

Бізнес ІнститутиВлада

Рис. 2. Формування фармацевтичного кластера в м. Києві
Джерело: складено автором на основі програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури»

Однією з найважливіших передумов розвитку іннова-
ційних кластерів є державна підтримка створення іннова-
ційної інфраструктури: сервіс-центрів, бізнес-інкубаторів, 
центрів трансферу технологій, венчурних фондів, техно-
парків тощо. Важливу роль у запровадженні кластерної мо-
делі розвитку відіграють також спеціальні організації, які 
відповідають за побудову та реалізацію кластерної політи-
ки держави. На сьогодні в Україні функціонують спеціальні 
інноваційні структури [12].

Як показав світовий досвід, існує необхідність по-
будови інформаційної платформи для розвитку кластерів, 
а також важливість об’єднання зусиль держави, приватно-
го сектора та громадських організацій для успіху кластери-
зації. Політика розвитку клатерів в Україні має бути спря-
мована на створення сприятливого нормативно-правового 
та інформаційного середовища.

Висновки. Кластерні мережі формують новий мента-
літет мислення їх учасників з високим рівнем довіри до парт-
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нерів, відповідальністю за виконання покладених завдань 
і схильністю до застосування нетрадиційних ініціативних 
підходів, що базуються на нових знаннях і технологіях.

Механізми кластерної політики для підвищення інно-
ваційного потенціалу промисловості активно використову-
ються багатьма розвиненими країнами світу. Великих змін 
чекає кластеризація ЄС у наступні роки. Потрібно зауважи-
ти, що стратегія «Європа – 2020» має на меті збільшення 
інвестування в інноваційні розробки та формування клас-
терної політики, вважаючи кластеризацію рушійною силою 
розвитку прогресу. Кластерна політика ЄС є рушійною си-
лою розвитку прогресу та конкурентоспроможності країн.

В Україні відсутня інформаційна платформа розви-
тку кластерів, а також програми об’єднання зусиль дер-
жави, приватного сектора та громадських організацій для 
успіху кластеризації, які потребують розробки державної 
політики підтримки розвитку кластерів, що повинно бути 
спрямовано на створення сприятливого макроекономічно-
го, інформаційного та нормативно-правового середовища 
для розвитку бізнес-мереж кластерного типу.
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