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Узагальнення уявлень про економічні кластери як інструменту розбудови інноваційної інфраструктури в Україні

Метою статті є узагальнення уявлень про економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної інфраструктури в Україні. Наголошено, 
що умовою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки держави та забезпечення її сталого соціально-орієнтованого розвитку є роз-
будова інноваційної інфраструктури. Досліджено кластер як соціальне поняття у міжнародній економічній системі та інструмент задоволення 
ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропонувати авторське тлумачення терміну «кластер» як форми інтеграційного об’єднання інноваційної 
інфраструктури, в основу якої покладено ідею (національну, регіональну) та стратегію прискореного розвитку, що покликана задовольняти ЖВІ 
соціуму, суспільства, держави нинішнього покоління з урахуванням майбутнього та вирішувати найактуальніші завдання часу та простору з ме-
тою отримання конкурентних переваг на інноваційних засадах з оптимальною швидкістю. В результаті проведеного системного аналізу наукової 
інформації виокремлено інклюзивні риси кластерного підходу до формування інноваційно-інвестиційної інфраструктури, які поряд з активізацією 
інноваційного розвитку посилюють дію соціально-орієнтованого елемента інноваційної інфраструктури економіки та сприяють її стійкості в пе-
ріод цивілізаційного вибору держави, світової фінансово-економічної, політичної та управлінської криз.
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об экономических кластерах как инструменте развития  
инновационной инфраструктуры в Украине

Целью статьи является обобщение представлений об экономических 
кластерах как инструменте развития инновационной инфраструк-
туры в Украине. Отмечено, что условием повышения конкуренто-
способности экономики государства и обеспечения его устойчивого 
социально-ориентированного развития является развитие инноваци-
онной инфраструктуры. Исследован кластер как социальное понятие 
в международной экономической системе и инструмент удовлет-
ворения ЖВИ социума, общества, государства. Предложено автор-
ское толкование термина «кластер» как формы интеграционного 
объединения инновационной инфраструктуры, в основу которой по-
ложена идея (национальная, региональная) и стратегия ускоренного 
развития, призванная удовлетворять ЖВИ социума, общества, госу-
дарства нынешнего поколения с учетом будущего, и решать актуаль-
ные задачи времени и пространства с целью получения конкурентных 
преимуществ на инновационных началах с оптимальной скоростью. 
В результате проведенного системного анализа научной информации 
выделены инклюзивные черты кластерного подхода к формирова-
нию инновационно-инвестиционной инфраструктуры, которые на-
ряду с активизацией инновационного развития усиливают действие 
социально-ориентированного элемента инновационной инфраструк-
туры экономики и способствуют ее устойчивости в период альтер-
нативного выбора государства, мирового финансово-экономического, 
политического и управленческого кризисов.
Ключевые слова: кластер, кластерный подход, промышленный кла-
стер, инновационная инфраструктура, интеграционные механизмы, 
ЖВИ населения.
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of Economic Clusters as a Tool for Development of the Innovation Infra-
structure in Ukraine

The article aims to generalize the ideas of economic clusters as a tool for 
development of the innovation infrastructure in Ukraine. The article stresses 
that a precondition for the growing competitiveness of the economy of the 
state and ensuring its sustainable socially oriented development is the de-
velopment of the innovation infrastructure. The study researches cluster as 
a social notion in the international economic system and a tool for meeting 
the vital interests (VI) of the community, society, or the state. The author pro-
posed her own interpretation of the term “cluster” as a form of integration 
of the innovation infrastructure grounded in the idea (national, regional) and 
strategy of accelerated growth aimed at satisfaction of the VI of the com-
munity, society, and the state of the current generation taking into account 
the future and solving relevant temporal and spatial tasks with a view to ob-
taining competitive advantages on the innovative basis at an optimum pace. 
The conducted systemic analysis of scientific information allowed singling out 
the inclusive characteristics of the cluster approach to formation of the in-
novation and investment infrastructure that enhance the effect of the socially 
oriented element of the innovation infrastructure of the economy alongside 
intensification of the innovative development and contribute to its stability 
during the period of the civilizational choice of the state, world financial and 
economic, political, and management crises.
Keywords: cluster, cluster approach, industrial cluster, innovation infrastruc-
ture, integration mechanisms, VI of the population
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Вступ. В період альтернативного вибору України та 
впливу світової фінансової кризи посилюється необхід-
ність підвищення рівня конкурентоспроможності еконо-
міки держави та створення нових організаційних форм 
адекватних часу, які б вирішували питання реалізації націо-
нальних інтересів та забезпечували соціальну стабільність, 
незважаючи на зростаючу кількість зовнішніх та внутріш-
ніх загроз.

Основною умовою стійкості країни є виконання 
необхідної умови стійкості соціально-економічного розви-
тку системи (стабільна влада уряду повинна ґрунтуватися 
згідно з Декларацією Джефферсона (першою декларацією 
прав людини) на «згоді управляємих» [1, c. 71]: задоволен-
ня життєво важливих інтересів 61,8 % (правило золотого 
перетину) [2] населення – критерій стійкості соціально-
економічного розвитку держави. Крім того, іншою необ-
хідною умовою стабільності є виконання антикризових 
заходів, включаючи наслідки АТО.

Важливим фактором підвищення рівня конкурен-
тоспроможності економіки держави та забезпечення її 
сталого соціально-орієнтованого вектора є інноваційний 
розвиток: передові позиції за рівнем розвитку займають ті 
держави, у яких створено розгалужену інноваційну інфра-
структуру. «Метою інноваційної інфраструктури є не лише 
створення конкретних суб’єктів господарювання для більш 
ефективного ведення ними інноваційної діяльності, а за-
безпечення здійснення їх сукупної діяльності в інтересах 
суспільства, включаючи структурне реформування вироб-
ництва, зміну номенклатури продукції, що випускається, 
зміцнення її конкурентоспроможності і привабливості для 
внутрішнього і зовнішнього ринків, створення нових ро-
бочих місць і збереження науково-технічного потенціалу. 
Створювана інфраструктура інноваційної діяльності буде 
загальною для всіх суб’єктів господарювання, що пов’язана 
зі сферою науки і техніки» [3].

При цьому, «зростання інноваційної активності під-
приємств можливе за умови застосування нових організа-
ційних важелів, здатних стимулювати підвищення продук-
тивності праці у промисловості, створення продукції з ви-
сокою доданою вартістю, розвиток високотехнологічних 
та наукоємних виробництв, створення замкнених ланцюгів 
виробництва. Одним з найбільш ефективних засобів під-
вищення інноваційної активності у промисловості є засто-
сування кластерного підходу організації промислового 
виробництва, який дозволяє об’єднати у межах кластерів 
ресурси та компетенції, недоступні для окремих підпри-
ємств» [4, с. 53]. 

Актуальність кластерної політики в період виник-
нення різноманітних загроз обумовлена її головними пе-
ревагами реалізації у промисловості: 1) структурною 
перебудовою промислового сектора завдяки зростанню 
частки наукоємних і високотехнологічних виробництв; 
2) зростанням інноваційної активності промислових 
підприємств завдяки розвитку кооперації між науково-
дослідним і виробничим секторами, розвитку державно-
приватного партнерства в інноваційній сфері, залученню 
висококваліфікованих кадрів; 3) усуненням диспропорцій 
у соціально-економічному розвитку регіонів і розвиток 
міжрегіональних зв’язків завдяки забезпеченню державної 
підтримки створення й розвитку регіональних і міжрегіо-

нальних кластерів у найбільш конкурентоспроможних га-
лузях [4, c. 87]. 

Нині інфраструктура кластерів розглядається як по-
казник їх інноваційного потенціалу [5], а «механізми клас-
терної політики активно використовуються для підви-
щення інноваційного потенціалу промисловості багатьма 
розвиненими країнами світу. Кластерна політика є важли-
вою складовою національних стратегій розвитку Німеччи-
ни, Данії, Норвегії та Фінляндії, які є лідерами інноваційно-
го розвитку в Європі [6]. Згідно з дослідженнями датських 
експертів, «компанії, які стають учасниками кластерів, 
мають вчетверо більше можливостей підвищити іннова-
ційну активність, ніж ті, що розвиваються поза рамками 
мережевих об’єднань [7], відіграючи, таким чином, роль то-
чок інноваційного зростання в економіці країни» [4, с. 87],  
а в період фінансово-економічних та управлінських криз 
стають джерелом задоволення життєво важливих інтересів 
соціуму, суспільства, держави.

У «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» зазначено 
основні передумови успішного досягнення її мети: 1)зміна 
концептуальних засад, що визначають у теперішній час роль 
і практичні функції держави в ринковій економіці; 2) струк-
турна  перебудова економіки, в першу чергу, промисловості; 
3) подолання кризової економічної нерівності населення;  
4) відновлення довіри населення до держави і влади. 

Проте, «інфраструктура інноваційного розвитку 
економіки України перебуває в початковому стані. У ній 
представлено лише окремі типи інноваційних структур, 
зокрема технопарки, наукові центри, бізнес-інкубатори, 
науково-технічні підприємства, фонди. Причому діяль-
ність лише незначної їх частини відповідає завданням, які 
мають вирішуватися ними, виходячи зі світового досвіду 
організації різних типів інноваційних структур. В Україні 
не тільки обмежена чисельність інноваційних структур, але 
склалася їх структурна неповнота, а також функціональна 
невизначеність їх діяльності. Розвиток інноваційної інфра-
структури потребує всебічної державної підтримки» [8]. 

Голова Державного агентства з питань науки, інно-
вацій та інформатизації В. П. Семиноженко в контексті 
розвитку інноваційної інфраструктури наголосив, що: 
«в Україні інноваційна інфраструктура тільки формується, 
і вона потребує серйозних капіталовкладень. Уряд розуміє 
всю важливість цього процесу та його впливу на розвиток 
економіки держави загалом, послідовно формуються спри-
ятливі умови для розвитку інноваційної діяльності та роз-
будови інноваційної інфраструктури»  [9].

Проблеми вивчення та ідентифікації інноваційних 
кластерів активно вивчаються світовою науковою спіль-
нотою. Особливостями формування кластерних моделей, 
дослідженнями їх функціонування та оцінюванням ефек-
тивності діяльності займаються такі зарубіжні і вітчизняні 
дослідники, як: Ю. Бажал, О. Васильєв [1], М. Войнаренко 
[19], Н. Внукова [19], В. Гусєва, О. Длугопольський, К. Дуд-
кіна, О. Зінченко, Р. Кантер, С. Колодинський, А. Кінах, 
М. Портер [12], А. Поручник, В. Прайс, Д. Радебі, А. Руг-
ман, С. Розенфельд, Т. Лисиця[19], Л. Левковська [10], 
Е. Лимер, П. Самуельсон, В. Семиноженко [9], С. Соколен-
ко [24], В. Соловйов [4;19], П. Смертенко [19], Д. Сольє, 
М. Сторпер, Дж. Стиглиць, Р. Сіліна, І. Толенадо, М. Фло-
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рес [5], В. Фатеев [11], В. Чужикова, В. Шовкалюк [19; 20], 
В. Щербин [21], В. Яремій [19] та інші. Разом з тим, недо-
статньо уваги приділено кластерному підходу до форму-
вання інноваційно-інвестиційної інфраструктури еконо-
міки в період фінансово-економічних і управлінських криз 
України. Отже, метою статті є узагальнення уявлень про 
економічні кластери як інструмент розбудови інноваційної 
інфраструктури в Україні

Виклад основного матеріалу. Важливість розвитку 
кластерів як основи економіки практично всіх промислово 
розвинених країн виокремлювали «Європейський кластер-
ний Меморандум» (21 січня 2008 року, м. Стокгольм у рам-
ках Європейської президентської конференції з інновацій 
та кластерів) та «Маніфест кластеризації в країнах Євро-
пейського Союзу» (липень 2006 року), які мали для розви-
тку європейської економіки виключне значення.

Л. В. Левковська, вивчаючи досвід країн-членів ЄС, 
позиціонує «кластеризацію як одну з умов підвищення 
конкурентоспроможності економіки регіонів та держави. 
Так, економіка Фінляндії повністю кластеризована і в ній 
виділено 9 кластерів, а економіка Нідерландів розбита на 
20 мегакластерів, на основі функціонування яких визначені 
пріоритети інноваційної політики держави. У Данії функ-
ціонує 29 кластерів, в яких беруть участь 40 відсотків усіх 
підприємств країни, які забезпечують 60 відсотків експор-
ту, та розробляється концепція кластеризації. В Австрії ді-
ють транскордонні кластери з Німеччиною, Італією, Швей-
царією, Угорщиною, активізувались зв’язки з Францією та 
Великобританією. Розроблена політика стимулювання роз-
витку зв’язків між дослідними інститутами та промисло-
вим сектором, знижені регуляторні бар’єри в інноваційних 
програмах, формуються центри конкурентоспроможності. 
У Німеччині створено помислові кластери, а у Словенії 
прийнято стратегію зростання конкурентоспроможнос-
ті промисловості та розроблено програму національного 
розвитку кластерів. У Росії використовується кластерний 
підхід при розробці регіональних стратегій розвитку, зо-
крема процеси кластеризації спостерігаються в багатьох 
її регіонах. В Україні формування нових виробничих си-
стем (кластерів) у різних сферах господарської діяльності 
забезпечено законодавством, де визначено організаційно-
правові форми об’єднань підприємств, однак не сформу-
льовано єдиного поняття кластера, не визначено види та 
заходи щодо його створення» [10, с. 117]. 

Тема використання кластерного підходу як інстру-
менту регулювання соціально-економічного розвитку, як 
на національному, так і на регіональному, локальному рів-
нях, активно вивчається і обговорюється дослідниками-
представниками економіки, управління, економічної гео-
графії та суміжних з ними наукових напрямів [11, с. 40 – 
50]. Так, надаючи особливу роль кластерам (промисловим 
групам), М. Портер визначав їх як: 1) «сконцентровані за 
географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, 
спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, 
фірм у споріднених галузях, а також пов'язаних з їх діяль-
ністю організацій (наприклад, університетів, агентств по 
стандартизації, торгових об'єднань) у певних областях, що 
конкурують, але при цьому ведуть спільну роботу (1990 р.); 
2) групи географічно сусідніх взаємопов'язаних компаній 
і пов'язаних з ними організацій, що діють у певній сфері та 
характеризуються спільністю діяльності й взаємодопов-

нють один одного (1999 р.); 3) географічні зосередження 
фірм, постачальників, пов'язаних галузей і спеціалізованих 
інститутів, які відіграють особливу роль в окремих націях, 
країнах та містах [12]. 

З позиції структур, адекватних загрозам та мож-
ливостям часу, розглянуло тлумачення кластерів ЮНІ-
ДО (UNIDO, United Nations Industrial Development 
Organization), що визначила їх як «галузеві або географічні 
зосередження підприємств, які виробляють і реалізують 
коло пов'язаних або взаємодоповнюючих продуктів і тому 
спільно знаходяться під впливом викликів і можливостей» 
[13, с. 4]. 

Скандинавський центр просторового розвитку  
(Ф. Кук, Nordregio) розглядає кластер у контексті спеці-
алізації: «Кластер визначається як «довколишні в гео-
графічному плані фірми, що знаходяться у вертикальних 
або горизонтальних відносинах, включаючи локалізовану 
інфраструктуру, що займається підтримкою підприємств, 
із загальним баченням свого розвитку і розширення бізне-
су, заснованим на конкуренції та співробітництві в певній 
ринковій ніші» [14].

Комплексну характеристику кластерам, з притаман-
ними їм рисами, надає Європейська комісія (Enterprise 
Directorate-General, The IRE cluster subgroup regions): «Це 
групи незалежних компаній та асоційованих з ними орга-
нізацій, які: а) співпрацюють і конкурують; б) географічно 
зосереджені в одному або декількох регіонах, хоча кластер 
може мати глобальний вимір; б) спеціалізовані у конкрет-
ній галузі діяльності і пов'язані спільними технологіями та 
навичками; в) засновані на знаннях або є традиційними;  
г) можуть бути інституціоналізованими (мати орган управ-
ління кластером) або неінституціоналізованими» [15].

К. Кителс (2003 р.) інтерпретує «кластери як групи 
компаній та інститутів, які розміщені спільно у специфіч-
ному географічному регіоні і пов'язані взаємозалежностя-
ми при забезпеченні відповідної групи продуктами та / або 
послугами. Завдяки близькості між ними, як в географіч-
ному плані, так і по виду діяльності, складові частини клас-
тера користуються економічними вигодами від декількох 
типів, пов'язаних зі специфікою розміщення позитивних 
екстерналій. Ці зовнішні позитивні ефекти включають, 
наприклад, доступ до спеціалізованих людських ресур-
сів і постачальників, переливи знання, тиск більш високої 
продуктивності, викликаний зіткненням з конкуренцією, 
а також нові знання, пов'язані з тісною взаємодією зі спеці-
алізованими споживачами і постачальниками» [16].

К. Кителс, Г. Линдквист, Э. Cэлвел (2006 р.) термін« 
кластер» відносять до «групи компаній та інших інститутів 
у пов'язаних галузях, які розміщені спільно у специфічному 
географічному регіоні» [17].

Зв’язуючим елементом кластера Ю. В. Вінокурова 
бачить технологічні зв’язки (2008 р.): «Інноваційні клас-
тери – комплекси підприємств (промислових компаній, 
дослідницьких центрів, фінансових та наукових установ), 
органів державного управління, профспілок, громадських 
організацій на базі територіальної концентрації мереж спе-
ціалізованих постачальників, основних виробників і спо-
живачів, пов’язаних технологічним ланцюжком».

Г. А. Ящева (2009 р.) розглядала кластер як «мереже-
ву організацію комплементарних територіально взаємо-
пов’язаних відносинами співробітництва підприємств 
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і організацій (включаючи спеціалізованих постачаль-
ників, у тому числі послуг, а також виробників і покуп-
ців), об’єднаних навколо науково-освітнього центру, яка 
пов’язана відносинами партнерства з місцевими устано-
вами та органами державного та регіонального управління 
з  метою підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств, регіонів і національної економіки» [18, с. 10].

На різне смислове значення категорії «кластер» 
в різних куточках Європи наголошував В. С.  Шовкалюк 
(2009 р.): «від невеликих мереж малих, середніх підпри-
ємств у обмежених географічних зонах до «мега-кластерів», 
що являють собою величезну частину економіки з осно-
вною метою – підвищити внутрішню та міжнародну конку-
рентоспроможність його членів за рахунок комерційного 
і некомерційного співробітництва, наукових досліджень та 
інновацій, освіти, навчання і заходів політики підтримки» 
[19, c. 3 – 14]. Разом з тим, В. С.  Шовкалюк (2013 р.) понят-
тя інноваційного кластера доповнює як «цілісну систему 
підприємств та організацій з виробництва готового інно-
ваційного продукту, що включає весь інноваційний ланцюг 
від розвитку фундаментальної наукової ідеї до виробни-
цтва і дистрибуції готової продукції» [20].

На цільову спрямованість вказує М. П. Войнаренко 
(2009 р.), розглядаючи кластер як «територіально-галузеве 
добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тіс-
но співробітничають із науковими установами й органами 
місцевої влади з метою підвищення конкурентоспромож-
ності власної продукції й економічного зростання регіону» 
[19, с. 15 – 18].

Подібної думки дотримується і В. К. Щербін (2010 р.), 
який подає кластер як альтернативу секторального (галу-
зевого) підходу: «... Промислові або інноваційні кластери – 
комплекси підприємств (промислових компаній, дослід-
ницьких центрів, наукових установ), органів державного 
управління, профспілок, громадських організацій на базі 
територіальної концентрації мереж спеціалізованих поста-
чальників, основних виробників і споживачів, пов’язаних 
технологічним ланцюжком» [21, с. 127].

Фундаментальну організаційну основу для реалі-
зації ключових принципів становлення національної та 
регіональної економіки й відповідної розробки страте-
гій соціально-економічного розвитку регіонів, на думку 
С. І. Соколенка (2009 р.), являють кластери в сучасних умо-
вах конкуренції на глобальних ринках [19, с. 28 – 34].

Як об’єднання різних суб’єктів суспільного життя 
(промислових компаній, дослідницьких центрів, органів 
державного управління, громадських організацій), що до-
зволяють використати переваги двох способів координа-
ції економічної системи – внутрішньофірмової ієрархії та 
ринкового, Т. М. Лисиця (2009) інтерпретує інноваційний 
кластер [19, с. 41].

С. А. Помитов (2011 р.) уточнює визначення класте-
рів з позиції «об’єднання виробничих компаній, науково-
дослідних та освітніх установ, постачальників обладнан-
ня та послуг, географічно розташованих у безпосередній 
близькості один від одного і таких, що працюють спільно 
з метою отримання конкурентних переваг, створення на-
укомісткої та високотехнологічної продукції» [22].

З позиції орієнтації нової організаційної структури на 
спільну стратегію невпинного розвитку (Б. Санто) І. П. Со-
коловська розглядає досліджувану категорію: «Класте-

ри – це такі об’єднання підприємств різних галузей, які 
не зливаються в єдину структуру, а співпрацюють у межах 
спільної стратегії розвитку. Це дозволяє об’єднувати зна-
чні ресурси, зокрема фінансові, для створення конкурен-
тоспроможних на внутрішньому та зовнішньому ринках 
товарів та послуг [23, с. 241 – 242].

В контексті організації розвитку місцевих територій 
на основі кластерів, що ініціювали територіальні утворен-
ня, С. І. Соколенко бачить «розробку й реалізацію їх планів 
розвитку» [24, с. 18].

З позиції сталого інноваційного соціально-орієнто-
ваного розвитку економіки найбільш комплексно та сучас-
но, на нашу думку, світовий досвід функціонування клас-
терних об’єднань узагальнив і описав В. Ф. Проскура [25, 
с. 295], який тлумачить кластер, насамперед, «як соціальне 
поняття, що утворюється у співтоваристві людей, які ма-
ють загальні економічні інтереси. 

Кластер можливо характеризувати як спосіб само-
організації співтовариства для виживання в умовах без-
компромісної міжнародної конкуренції, коли знижується 
значення національних меж, як економічних регуляторів» 
(рис. 1). Отже, через відсутність єдиного загального визна-
чення поняття «кластер» [11, с. 40 – 50], і з часом виник-
ненням в публікаціях все нових і нових переліків та харак-
терних рис, що визначають цю категорію, а також все більш 
розширених класифікацій кластерів є сенс запропонувати 
авторське тлумачення терміну «кластер» як форми 
інтеграційного об’єднання інноваційної інфраструктури, 
в основу якої покладено ідею (національну, регіональну) та 
стратегію прискореного розвитку, що покликана задоволь-
няти ЖВІ соціуму, суспільства, держави нинішнього поко-
ління з врахуванням майбутнього та вирішувати найакту-
альніші завдання часу та простору з метою отримання 
конкурентних переваг на інноваційних засадах з оптималь-
ною швидкістю.

Отже, національну економіку доцільно розглядати 
як кластер. Дане тлумачення обумовлено назрілими в краї-
ні соціально-економічною та управлінською кризами, а ви-
черпана надія на підтримку заможних країн вимушує уряд 
переглянути внутрішньополітичний курс в контексті акти-
візації процесів задоволення ЖВІ соціуму та суспільства, 
як єдиний шанс, що може спасти владу нинішнього еконо-
мічного істеблішменту.

Висновки. Досліджено кластер як соціальне поняття у 
міжнародній економічній системі та інструмент задоволення 
ЖВІ соціуму, суспільства, держави. Запропоноване автор-
ське тлумачення терміну «кластер» та наголошено, що 
кластер являє собою організм – «національну або регіональ-
ну екосистему», яка забезпечує конкурентоспроможність 
його ключових учасників у формі ефективної інноваційно-
інвестиційної інфраструктури, якій притаманні певні 
характерні ознаки та нові утворення, покликані викону-
вати найважливіші завдання кризового періоду, що стане 
предметом нашого подальшого дослідження.
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