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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Характерною ознакою сучасного розвитку 

світової економіки є становлення нової моделі її функціонування на базі розгортання 

нового етапу науково-технічної революції. Сучасний стан української економіки та 

подальше поглиблення технологічного розриву по відношенню до провідних країн 

суттєво ускладнює повноцінне входження України в систему світогосподарських зв’язків 

та її інтеграцію в європейський економічний простір. Саме тому для України 

актуалізується пошук шляхів інноваційного розвитку.  

Досвід країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які протягом останніх 

десятиліть здійснили якісні і системні перетворення національних економік, свідчить про 

ефективність використання таких форм співробітництва як розвиток єврорегіонів, 

транскордонного співробітництва, міжнародних інноваційних кластерів у напрямку 

переходу на інноваційний шлях господарювання, серед яких важливу роль відіграють 

власне міжнародні інноваційні кластери, які не тільки стають ефективними осередками 

розвитку інноваційних процесів, формами ефективного співробітництва компаній, 

науково-освітніх закладів, інфраструктурних інститутів та органів державного 

управління, але й оптимізують життєвий цикл НДДКР та забезпечують гармонізацію 

економічних інтересів усіх суб’єктів господарювання. З огляду на це значного 

теоретичного і практичного значення набуває дослідження процесів формування 

міжнародних інноваційних кластерів у країнах ЦСЄ. 

Теоретичні аспекти формування і функціонування кластерів висвітлені у роботах 

зарубіжних авторів: М.Кітінга, М.Портера, В.Прайса, А.Ругмана, Е.Фезера, Д.Якобса, 

Л.Янга, та вітчизняних авторів: В. Базилевича, З. Варналія, М. Войнаренка, І. Дегтярьової, 

С.Соколенка, Є.Крикавського. Особливості інтернаціоналізації кластерів розкриваються 

у працях А.Мальберга, І.Зандера, К.Кетелса, Г.Ліндгвіста, О.Зюльвела тощо. Досвід 

формування міжнародних кластерів у окремих країнах Європи висвітлено у роботах 

А.Ковальські, П.Замборскі, Р.Ребелотті. Питанням дослідження міжнародних кластерів 

присвячені праці вчених країн з транзитивною економікою. Широко висвітлена концепція 

формування кластерів в рамках транскордонних регіонів у працях І.Бакушевич, 

Н.Внукової, В.Дубницького, А.Старостіної, Н.Мікули, світовий досвід функціонування 

кластерів та особливості міжнародної кластерної взаємодії розкриваються у працях 

В.Вергуна, О.Єрмакової, В.Єрмоленко, В.Ємельянова, Р.Гільдебранда, О.Каніщенко, 

І.Ліщинського, А.Михайлова, В.Сегедіна, О.Ступницького, Л.Радченко, А.Румянцева, 

М.Хмари, А.Філіпенка, В.Чужикова, Г.Яшевої. 

Однак потребує подальшого уточнення економічна природа міжнародних кластерів 

та їхні особливості у підвищенні стійкості функціонування і розвитку національних 

економік. Недостатньо дослідженими залишаються проблеми оцінювання рівня розвитку 

таких структур і моделі їх формування. Окреслені вище питання зумовили актуальність 

теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та напрямки дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за комплексними держбюджетними темами 

економічного факультету «Модернізація економіки України на засадах сталого 

соціально-економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» №11БФ040-01 
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(державний реєстраційний номер 111U006456, термін виконання – 2011 – 2015 рр.). 

Внесок автора полягає у розробці теоретико-методичних засад входження українських 

суб’єктів підприємництва до системи світогосподарських відносин за рахунок 

впровадження ефективних форм взаємодії вітчизняних економічних суб’єктів з 

іноземними учасниками на кластерних засадах.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення теоретичних 

підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування міжнародних 

інноваційних кластерів для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності 

української економіки. Виходячи з мети дослідження, в дисертаційній роботі поставлені 

наступні завдання: 

 визначити економічну природу поняття «міжнародний кластер»; 

 виявити роль міжнародних інноваційних кластерів у посиленні стійкості 

національної економіки; 

 систематизувати чинники розвитку міжнародних кластерів в умовах посилення 

глобалізаційних та регіоналізаційних процесів; 

 вдосконалити класифікацію моделей генезису міжнародних інноваційних 

кластерів у сучасних умовах; 

 запропонувати типологізацію національних моделей формування міжнародних 

кластерів; 

 розробити систему оцінювання стану функціонування і розвитку міжнародних 

інноваційних кластерів в країнах ЦСЄ; 

 розкрити механізм взаємоузгодження інтересів учасників міжнародних 

інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ; 

 визначити пріоритетні напрями формування міжнародних інноваційних кластерів 

за участі українських підприємств; 

 запропонувати заходи сприяння розвитку інноваційній діяльності українських 

підприємств на основі формування міжнародних інноваційних кластерів. 

Дослідження цих питань дозволить українським компаніям здійснювати ефективну 

інтеграцію до міжнародних інноваційних кластерних об’єднань. 

Об’єктом дослідження виступає процес розвитку міжнародних кластерів. 

Предметом дослідження є формування міжнародних інноваційних кластерів у 

країнах ЦСЄ. 

Методи дослідження. У процесі написання роботи були використані 

загальнонаукові методи пізнання економічних явищ і процесів, такі як: метод наукової 

абстракції, узагальнення, дедукції та індукції (розділ 1, 2), ідеалізації (1.1); системний 

метод, методи аналізу та синтезу при дослідженні механізму розвитку інноваційної 

діяльності в міжнародних кластерах (1.2) та механізму взаємоузгодження інтересів 

учасників міжнародних інноваційних кластерів (п. 2.3); єдності історичного і логічного 

(2.1, 2.2, 3.2); методи кількісного аналізу (розділи 2, 3); порівняння та аналогії при 

визначенні моделей формування міжнародних інноваційних кластерів та можливості 

використання досвіду розвинених країн ЦСЄ в Україні (2.1, 2.2, 3.2, 3.3). Крім того у даній 

роботі  використано специфічні економетричні методи, а саме: застосування моделей 

бінарного та впорядкованого вибору для визначення параметрів оцінки, характерних для 

різного стану розвитку кластеру (2.2); методи ієрархічної кластеризації (2.2, 3.1). 
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Інформаційною базою дослідження виступають монографії, науково-аналітичні 

публікації вітчизняних та зарубіжних авторів; нормативно-правові документи України та 

країн ЦСЄ; офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Статистичної 

служби ЄС; інформаційно-статистичні матеріали Європейської кластерної обсерваторії, 

інформаційно-аналітичні матеріали міжнародних організацій, в тому числі ЮНКТАД, 

ОЕСР, групи Світового банку та ін.; агентств сприяння розвитку інвестиціям і торгівлі 

країн ЦСЄ, зокрема Чеського агентства підтримки підприємництва та інвестицій 

(ЧехІнвест), Словацького агентства розвитку інвестицій і торгівлі (САРІО) тощо; 

публікації міжнародних консалтингових компаній, зокрема МакКінзі, КПМГ, Ернст енд 

Янг тощо, інтернет-ресурси, експертні опитування. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі одержано нові 

науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують важливе науково- 

практичне завдання, що полягає в удосконаленні теоретичних підходів та розробленні 

практичних рекомендацій щодо формування міжнародних інноваційних кластерів для 

забезпечення стійкості та конкурентоспроможності української економіки. До найбільш 

вагомих результатів, які характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, 

розкривають особистий внесок автора та виносяться на захист, належать: 

вперше: 

  розроблено систему оцінювання рівня розвитку міжнародних інноваційних 

кластерів в країнах ЦСЄ (на прикладі автомобілебудівних, текстильних, біотехнологічних 

та ІТ-кластерів) з використанням економетричних моделей впорядкованого вибору, що 

включає комплекс моніторингових показників за такими складовими:  рівень розвитку 

агломерації, її ресурсна забезпеченість, параметри попиту, стан розвитку господарських 

зв’язків, застосування яких дало змогу визначити загальні тенденції процесів міжнародної 

інноваційної кластеризації країн ЦСЄ (стимулюючий вплив базових і підтримуючих 

галузей на розвиток кластеру; зниження ймовірності формування кластерів у випадку 

домінування (у вимірах обсягів зайнятості) одних секторів у структурі економіки над 

іншими  та специфічні у залежності від галузевої приналежності кластерів; 

удосконалено: 

  визначення сутності поняття «міжнародний кластер» як суб’єкта міжнародних 

економічних відносин, який виступає у вигляді територіальних утворень, що включають 

сукупність підприємств, організацій та інших учасників різної національної належності, 

функціонування і взаємодія яких відбувається на певних принципах (територіальної 

(просторової) концентрації; спеціалізації; стійкості господарських взаємозв’язків; 

конкурентності; юридичної і організаційної самостійності учасників; взаємної вигоди), і в 

результаті такої взаємодії стає можливим досягнення найвищих кінцевих результатів 

діяльності; 

 ідентифікацію специфічних особливостей міжнародного інноваційного кластеру у 

підвищенні стійкості економічних суб’єктів (підприємств, регіонів, країн його 

функціонування), що стає можливим за рахунок посилення економічної  самодостатності 

такого утворення, кращої адаптації до нових умов зовнішнього середовища, можливості 

здійснення внутрішніх структурних перетворень і ефективної координації діяльності його 

учасників, здатності до продукування інновацій і пошуку нових напрямів і форм 

співпраці; 
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 класифікацію моделей генезису міжнародних інноваційних кластерів за 

критеріями: країна-ініціатор, місце концентрації економічної активності, орієнтація 

ринкової діяльності кластеру, на основі яких виокремлено чотири моделі: національно-

ініціативну, що передбачає еволюційну трансформацію сфери діяльності від 

внутрішнього ринку до зовнішнього; іноземно-внутрішню, яка передбачає розвиток 

ділової активності в межах однієї країни; іноземно-зовнішню, основою якої є стратегічне 

поєднання внутрішнього та зовнішнього ринків; спільно-ініціативну, яка передбачає 

диверсифікацію поліструктурної економічної діяльності груп кластерних компаній на 

глобальних ринках; 

 теоретичні засади аналізу механізму взаємоузгодження інтересів учасників 

міжнародних інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ, який включає сукупність форм 

поєднання інтересів (компромісні, підпорядковані, різноспрямовані), принципів їх 

ефективного узгодження (врахування інтересів усіх учасників, рівноправність, 

взаємовигідність), методів (договірні, недоговірні) та інструментів (фінансово-

економічні, стратегічні, поведінкові, нормативно-правові) регулювання виграшу в умовах 

специфічного середовища (на макро-, мезо-, мікро-, нанорівнях) за допомогою яких 

забезпечується узгодження інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів; 

набули подальшого розвитку: 

    систематизація чинників формування міжнародних інноваційних кластерів в 

умовах розвитку процесів глобалізації і регіоналізації (зростання мобільності факторів 

виробництва, розвиток міжнародних торговельних і виробничих відносин між країнами 

світу, інтернаціоналізація досліджень та інновацій та ускладнення їх форм, зростання 

кількості учасників міжнародних відносин, загострення міжнародної конкуренції, 

посилення регіональних відмінностей), які призводять як до розвитку економічних 

взаємозв’язків у глобальному масштабі, формуючи єдиний простір економічної взаємодії 

кластерів між учасниками з різних країн і регіонів, так і до посилення локалізації 

економічної діяльності у рамках окремих регіональних інноваційних і виробничих 

систем; 

   типологізація національних моделей формування кластерів у залежності від рівня 

розвитку економіки з урахуванням наступних критеріїв: стан функціонування і розвитку 

кластерів (стадія розвитку кластерів, рівень інноваційної діяльності учасників); чинники 

формування кластерів (ендогенні, екзогенні по відношенню до країни); специфіка 

розвитку міжнародної діяльності кластерів (рівень налагодженості зв’язків, напрямки і 

форми розвитку їх зв’язків з іншими країнами); 

  теоретичні засади аналізу процесів інтенсифікації інноваційної активності 

українських суб’єктів підприємництва на засадах формування міжнародних кластерів, 

факторами якого виступають: загальні умови ведення господарської діяльності (чинники, 

що роблять можливим розвиток інновацій і чинники, що вимагають розвиток інновацій); 

наявність структурних компонентів і налагодженість взаємозв’язків між ними (спільні 

зв’язки між виробничим і науково-дослідним сектором, доступність розвиненої 

інноваційної інфраструктури, можливості розвитку і розширення кількості зовнішніх 

зв’язків); стан розвитку взаємодії учасників і системи поширення знань і технологій у 

кластері (через прямі взаємодії (формальні канали колаборації, неформальні канали), і 

непрямі взаємодії (спільний ринок робочої сили, створення нових підприємств)); 
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  пропозиції щодо формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні: 

згідно з національно-ініціативною моделлю (кластер біотехнологій) на засадах 

обґрунтованого поєднання економічних інтересів національних учасників; згідно зі 

спільно-ініціативною моделлю (кластери у сфері ІТ-послуг, транспортно-логістичних 

послуг; у аерокосмічній сфері) на основі формування системи партнерських відносин з 

учасниками з інших країн для розробки спільних продуктових рішень і формування 

каналів їх збуту; згідно з іноземно-зовнішньою моделлю (кластери комплектуючих для 

автомобілебудування) у напрямку долучення до існуючих кластерів у ЦСЄ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

теоретичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані автором у дисертації, 

можуть бути теоретико-методологічною базою для формування ефективних форм 

взаємодії суб’єктів підприємництва і організації інноваційних процесів в умовах 

міжнародного бізнес-середовища. Зокрема рекомендації щодо сприяння розвитку 

інституційних умов міжфірмового співробітництва малих та середніх підприємств 

України в контексті сучасних світогосподарських процесів, були використані в розробці 

програми роботи проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих і середніх 

підприємств» на 2016-2017 роки (Довідка №UNDP/BMO/2016/001 від 19.01.2016.р.), 

рекомендації щодо напрямів формування і розвитку системи партнерських відносин 

підприємства в умовах інтернаціоналізації бізнес-середовища були використані при 

формуванні стратегії розвитку підприємства ТОВ «СВП «Квазар» на 2016-2017 роки 

(Довідка №2745 від 15.12.2015 р.). Теоретичні, методичні та науково-прикладні 

результати дослідження використано у навчальному процесі під час проведення 

лекційних та семінарських завдань з курсів  «Міжнародна економіка», «Глобалізація 

економіки та регіоналізм» у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (Довідка про впровадження № 013/177 від 21.03.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові, методичні та практичні 

результати, що виносяться на захист, є особистими розробками автора та знайшли своє 

відображення в опублікованих ним працях. Із наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом власних 

досліджень автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і наукові результати 

дослідження доповідались, обговорювались та отримали схвалення  на засіданнях 

кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, круглих столах, серед яких: Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 

2013: Економіка» (м.Київ, 18-22 березня 2013 року), IV Международная научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов, проводимая в рамках IV 

Евразийского экономического форума молодежи (г. Таллин, 17 мая 2013г.), Науково-

практична конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку 

виробничої сфери» (м. Донецьк, 24 — 25 квітня 2014 рік), Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Одеса, 25-26 вересня жовтня 2015 року), II Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів i молодих учених «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (м.Київ, 10–11 листопада 2015 року), IV 
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Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової 

економіки» (м.Київ, 19-20 листопада 2015 року). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18 наукових праць 

загальним обсягом 8,2 друкованих аркушів, з них 9 наукових статей, в тому числі 7 – у 

фахових виданнях (7,1 др. арк.), 1 стаття – іноземною мовою в зарубіжних виданнях (0,6 

др. арк.). Наукові статті відображають основний зміст дослідження.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 16 додатків. Обсяг основного тексту – 

195 сторінок, що містять 42 аналітичні таблиці і 31 рисунок. Список використаних джерел 

з 309 найменувань подано на 29 сторінках. Додатки на 32 сторінках включають 15 таблиць 

та 5 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет дослідження, 

сформульовано мету та головні завдання дисертації, наведено перелік використаних 

методів, доведено наукову новизну одержаних результатів, їхню теоретичну та практичну 

значущість, розкрито особистий внесок здобувача, наведено інформацію про апробацію 

та публікації результатів дисертації.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження сучасних концепцій 

міжнародних інноваційних кластерів» на основі вивчення та узагальнення наукових 

джерел визначено сутність поняття міжнародного кластеру, виявлено специфіку 

міжнародних інноваційних кластерів та їх роль у підвищенні стійкості розвитку регіонів і 

країн діяльності, систематизовано теоретичні засади формування міжнародних 

інноваційних кластерів.   

У дисертаційній роботі запропоновано визначення сутності поняття міжнародний 

кластер – це суб’єкт міжнародних економічних відносин, який виступає у вигляді 

територіальних утворень, що включають сукупність підприємств, організацій та інших 

учасників з різних країн, функціонування і взаємодія яких відбувається на певних 

принципах, і в результаті такої взаємодії стає можливим досягнення найвищих кінцевих 

результатів діяльності учасників. Принципами функціонування міжнародних кластерів є 

наступні: просторової концентрації; спеціалізації; стійкості взаємозв’язків; 

конкурентності; юридичної і організаційної самостійності учасників; взаємної вигоди. 

Міжнародний кластер може виступати загальною назвою для транскордонних кластерів, 

транснаціональних кластерів, міждержавних та інших міжнародних утворень, які 

функціонують на принципах кластеру. 

Визначено, що процес інтенсифікації інноваційної активності суб’єктів 

підприємництва на засадах формування міжнародних кластерів включає такі фактори: 

загальні умови бізнес-середовища (визначають рівень інноваційної діяльності у кластері 

через зміну умов середовища діяльності суб’єктів підприємництва); структурні 

взаємозв’язки між учасниками кластеру (встановлюють можливості розвитку і 

розширення кількості зовнішніх зв’язків підприємств, налагодженість спільних зв’язків 

між виробничим і науково-дослідним сектором, можливості доступу до інноваційної 

інфраструктури)); канали розповсюдження знань і технологій (виступають основою 

системи розповсюдження технологій і знань).  
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Виявлено специфічні особливості міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні 

стійкості функціонування і розвитку економічних суб’єктів (підприємств-учасників 

кластеру, регіонів і країн його функціонування), які полягають у наступному: посилення 

економічної самодостатності такого утворення, кращої адаптації до нових умов 

зовнішнього середовища, можливості здійснення внутрішніх структурних перетворень і 

ефективної координації діяльності його учасників, здатності до продукування інновацій і 

пошуку нових напрямів і форм співпраці, завдяки яким відкриваються можливості 

здобути додаткові переваги від міжнародного розподілу праці, ефекту спеціалізації та 

обміну. Однак сам міжнародний кластер у цілому може вигравати більше, ніж його 

учасники, регіони і країни діяльності, завдяки функціонуванню внутрішнього ринкового 

механізму, що забезпечує перетікання ресурсів у країни з вищою ефективністю їх 

використання в межах кластеру, залишаючи у своїй структурі лише конкурентоздатні 

підприємства. 

З метою підвищення успішності формування кластерів та їх більш ефективній 

інтеграції до світогосподарських зв’язків, формування міжнародних інноваційних 

кластерів може бути представлено як процес, що включає наступну послідовність 

взаємопов’язаних етапів аналітичного проектування (рис. 1). 

 
Рис. 1. Етапи  формування міжнародного інноваційного кластеру 

Джерело: розроблено автором. 

2) Визначення потенціалу кластеризації галузі/регіону: 

 
Визначення ядра кластеризації та 

потенціалу його розвитку:  

1. Виявлення наявних кластерних 

ініціатив та/або  передумов для їх 

ініціації. 

2. Визначення ядра кластеризації і 

можливості його розвитку.  

Визначення потенціалу кластеризації на 

основі дослідження попиту: 

1. Визначення стратегічних цілей 

функціонування кластеру на основі 

дослідження попиту.  

2. Оцінка потенціалу ядра кластеру у 

задоволенні попиту.  

 
Визначення потенціалу кластеризації на основі  SWOT-аналізу. 

4) Розробка стратегії взаємоузгодження інтересів учасників: 

- Виявлення спільних економічних інтересів потенційних учасників кластеру. 

- Визначення напрямів поєднання виявлених інтересів, визначення взаємодоповнюючих і 

конфліктуючих інтересів. 

- Пошук напрямів узгодження інтересів. 

- Розробка стратегії взаємоузгодження інтересів. 

1) Визначення передумов кластеризації в галузі/регіоні:  

- місця галузі/території в системі міжнародних економічних відносин; 

- внутрішніх переваг спеціалізації галузі/території; 

- чинників інноваційної кластеризації на макроекономічному рівні. 

 

 

3) Розробка стратегії формування кластеру:  

- Визначення потенційного складу учасників. 

- Обґрунтування доцільності залучення іноземних учасників. 

- Визначення напрямів формування взаємозв’язків і взаємодій між підприємствами. 

a.  

5) Формування плану тактико-оперативних заходів реалізації обраних стратегій. 

Визначення привабливих галузей кластеризації в галузі/регіоні і країн-партнерів. 
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Процес формування міжнародного інноваційного кластеру передбачає детальне 

проектування кожного з етапів, що дає можливість виявити і проранжувати перспективні 

галузі для кластеризації в регіоні і країн-партнерів, оцінити потенціал їх кластеризації, 

розробити стратегію формування кластеру і взаємоузгодження інтересів його учасників, 

сформувати план тактико-оперативних заходів з реалізації обраних стратегій. 

У другому розділі «Процес формування міжнародних інноваційних кластерів у 

країнах ЦСЄ»  розкрито чинники і моделі генезису міжнародних інноваційних кластерів 

в умовах глобалізації, етапи формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах 

ЦСЄ, механізм взаємоузгодження інтересів учасників таких утворень за участі країн ЦСЄ. 

Виявлено, що чинники розвитку процесів глобалізації і регіоналізації визначають два 

напрямки розвитку міжнародних інноваційних кластерів: перший – розширення 

регіональних кластерів за рахунок посилення їх присутності на терені сусідніх країн, 

другий – включення до кластерів учасників з віддалених регіонів на основі їх 

конкурентних переваг у глобальних ланцюгах створення вартості. За таких умов генезис 

міжнародних інноваційних кластерів може відбуватись шляхом чотирьох альтернативних 

моделей, які були виокремлені згідно з наступними критеріями: країна-ініціатор, місце 

концентрації економічної активності, орієнтація ринкової діяльності кластеру (рис.2). 

 
Рис.2. Моделі генезису міжнародних інноваційних кластерів по відношенню до 

національної економіки 
Джерело: розроблено автором.  

Формування міжнародних кластерів у країнах ЦСЄ відбувалось під впливом як 

ендогенних, так і екзогенних чинників макроекономічного розвитку, які визначали 

перебіг внутрішніх процесів кластеризації і особливості розвитку їх міжнародних зв’язків. 

На основі критеріїв: масштаби кластеризації економік; їх галузево-секторальна структура; 

рівень залучення місцевих бізнес-структур до глобальних ланцюгів створення вартості; 

ступінь державного і наднаціонального регулювання кластерів і їх підтримки було 

виокремлено наступну періодизацію етапів формування кластерів (рис. 3).  
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Рис. 3. Періодизація етапів формування кластерів в країнах ЦСЄ в умовах 

інтернаціоналізації бізнес-середовища 
Джерело: розроблено автором за даними European Cluster Observatory  [Еlectronic resource] / 

Procedure of access: https://ec.europa.eu/ 
 

У процесі дисертаційного дослідження було встановлено, що майже половина усіх 

кластерів у ЦСЄ було сформовано протягом першого десятиліття з початку виходу цих 

країн з Союзу економічної взаємодопомоги, обрання євроінтеграційного вектору їх 

розвитку і становлення економік на ринкових засадах господарювання. Більшість 

міжнародних кластерів утворювались у галузях традиційної спеціалізації цих країн (у 

галузі автомобілебудування, важкого машинобудування, одягу і текстилю, електричного 

обладнання, у будівництві, у транспортно-логістичний галузі). Подальша підготовка до 

інтеграційних процесів з ЄС до 2004 року і прийняття пакету програм для розвитку 

кластерів, в тому числі з фінансовими стимулами, призвела до виникнення нових 

ініціатив, значна половина яких припинила своє функціонування протягом 2005-2013 

років, що пов’язано з такими причинами: ряд кластерів не мали реального інтересу у 

об’єднанні після завершення початкового фінансування (деревообробні кластери, 

харчові); відсутністю конкурентних переваг розвитку галузей та базових економічних 

умов для їх створення (зокрема, авіаційні, ІТ-кластери); реорганізацією у нові кластери 

(науково-дослідні кластери). На сучасному етапі у країнах ЦСЄ (з 2014 року по 

теперішній час) розпочинаються трансформаційні процеси формування міжнародних 

кластерів, пов’язані з розвитком їх міжгалузевих зв’язків і створенням таких структур у 

новітніх сферах розвитку економіки (біотехнології, мобільні технології тощо).  

Висока динамічність і мінливість формування міжнародних інноваційних кластерів 

потребує розроблення системи моніторингових показників для можливості оцінити стан 

їх розвитку і визначити характерні особливості поточного функціонування. З цією метою 

у дисертаційній роботі був проведений аналіз взаємозв'язку між стадією розвитку 

кластеру (1 – передумови для формування кластеру; 2 – кластер, що розвивається; 3 – 

розвинений кластер) та параметрами складових його успішності. Такий аналіз був 

здійснений з використанням економетричних моделей впорядкованого вибору (Ordered 

Probit) на основі даних 51 регіону країн ЦСЄ на прикладі чотирьох галузей: текстильних, 

автомобілебудівних, біотехнологічних та ІТ-кластерів цих країн (табл. 1).  

1990-2000  
Євроінтеграційний вектор 

економік ЦСЄ, переорієнтація з 

ринків Східної Європи 

Інтенсифікація ПІІ в країни ЦСЄ 

Системна трансформація 

економік ЦСЄ 

Прийняття пакету програм  

державного сприяння розвитку 

підприємництва 
 

2000-2004 

Підготовка до інтеграцій-

них процесів з ЄС  

Інтенсифікація торгових, 

виробничо-технологічних  

зв’язків з країнами ЄС 

Продовження економічних 

перетворень 

Прийняття пакету програм 

розвитку кластерів 

 

2014- 

Пошук нових 

напрямків розвитку 

Відновлення темпів 

економічного 

розвитку 

Селективна політика 

кластерного розвитку 

 

 

Реорганізація системи під-

приємництва, зародження 

процесів кластеризації, станом 

на кінець періоду утворились 

194 кластери  

Подальший розвиток 

кластерів, станом на кінець 

періоду створено 123 

нових кластери 

Зародження і 

розвиток кластерів у 

новітніх 

міжсекторальних, 

галузях економіки 

Чинники кластеризації 

Наслідки  

2004-2013 

Інтеграційні процеси з 

ЄС в країнах ЦСЄ  

Розвиток інфраструктур-

них проектів 

Інтенсифікація  політики 

кластерного розвитку 

Початок кризових 

процесів у економіці 

 

 

Зміна напрямків  і дина-

міки  розвитку кластерів, 

станом на кінець періоду 

з’явилось 106, припинено 

функціонування 55 
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Таблиця 1 
Результати розрахунку моделей оцінки стану функціонування і розвитку 

міжнародних інноваційних кластерів в країнах ЦСЄ  
 

Складові 
оцінки 

                                                            Галузь     
Показники  

Швейна 
Автомобіле
- будівна 

ІТ-сектор 
Біотехно- 
логічна 

А
гл

о
м

ер
ац

ія
 

су
б
′є

к
ті

в 
п
ід

п
р
и
єм

н
и
ц

тв
а 

у
 

га
л
у
зі

 в
 р

ег
іо

н
і 

 

Локалізація зайнятості у галузі у регіоні  -0.3010 
(0.398) 

0.023259 
(0.279) 

0.0255 
(0.006*) 

0.0767 
(0.022*) 

Кількість осіб зайнятих у базовій галузі 
у регіоні (EB), тис. осіб 

0.0013 
(0.318) 

0.0047 
(0.020*) 

х 0.0157 
(0.002*) 

Кількість осіб зайнятих у галузі у регіоні  -0.00111 
(0.765) 

-0.000102 
(0.165**) 

-0.0767 
(0.022*) 

0.2314 
(0.116) 

Зростання кількості нових компаній у 
галузі у регіоні, % 

х - 0.0025 
(0.103**) 

0.0001 
(0.231) 

х 

Р
ес

у
р
сн

а 
за

б
ез

п
еч

ен
іс

ть
 

аг
л
о
м

ер
ац

ії
 

Вартість робочої сили, євро  0.06051 
(0.032*) 

-0.3015 
(0.356) 

0.0763 
(0.078*) 

0.0598 
( 0.001*) 

Витрати на НДДКР у регіоні, євро -0.00867 
(0.577) 

-0.0745 
(0.044*) 

-0.0532 
(0.241) 

0.9856 
(0.078*) 

Валове нагромадження основного 
капіталу в галузі у регіоні, євро (GCFM) 

-0.00030 
(0.658) 

0.0066 
(0.037*) 

0.0004 
(0.122) 

0.0004 
(0.059*) 

Доступ до Інтернет, % - 0.00153 
(0.302) 

0.0038 
(0.070**) 

0.0009 
(0.030*) 

0.0913 
(0.127) 

П
ар

а-
м

ет
р
и

 
п
о
п

и
ту

 
 

Продаж продуктів/послуг галузі у 
регіоні, евро (SMV) 

-0.29005 
(0.367) 

-0.3506 
(0.002*) 

х 0.0117 
(0.565) 

Продаж інноваційних продуктів у 
регіоні, % 

0.0001 
(0.199**) 

0.0372 
(0.047) 

х 0.0004 
(0.006*) 

С
та

н
 р

о
зв

и
тк

у
 г

о
сп

о
д
ар

сь
к
и
х
 

зв
’я

зк
ів

   
 

Наявність підтримуючих/ домінуючих 
галузей (SEUP) 

-0.0115 
(0.196**) 

0.8877 
(0.312) 

0.0101 
(0.192**) 

0.0019 
(0.038*) 

Входження ТНК в регіон до 2014 року 
(просторово-часове значення) (TTNC) 

0.0036 
(0.429) 

0.0573 
(0.068**) 

-0.0136 
(0.526) 

-0.0036 
(0.629) 

Залучення до коопераційних зв’язків, у 
% від загального обсягу підприємств 

-0.0832 
(0.145**) 

0.0713 
(0.018*) 

х х 

Частка виробництва у регіоні в 
загальному виробництві у ЄС, % 

0.03233 
(0.306) 

0.5714 
(0.607) 

х х 

Процесні інновації в  МСП, % -0.0272 
(0.562) 

0.0757 
(0.0420) 

0.0462 
(0.037*) 

0.0551 
(0.285) 

Маркетингові та організаційні інновації 
в МСП, % 

-0.0475 
(0.284) 

-0.0732 
(0.598) 

0.028 
(0.536) 

0.0313 
(0.185) 

 
Pseudo R-squared 0.5838 0.7108 0.5815 0.6853 
Prob(LR statistic) 0.0001 0.0000 0.0142 0.0185 

Примітка. 1.*Коефіцієнти значущі при рівні значення 0,05 ** Значущі при рівні значення 0,2;  2. Моделі є значимими при рівні 

значущості α=0,05,  оскільки Prob(LR stat) = 0,00; Prob(LR stat) = 0.00; Prob(LR stat) = 0.014; та Prob(LR stat) = 0.01 менше 0.05 

Джерело: розроблено автором.  
 

Формула прогнозування стану розвитку кластеру при α= 0,1, має вигляд: 
Y (TYP) = (EB) Х1 + (SEUP) Х2 + (GCFM) Х3+ (SMV)Х4 + (TTNC)X5 + С,  (1) 
де TYP – рівень розвитку кластеру (значення від 1 до 3); 
X1 – кількість зайнятих у базовій галузі; 
Х2 – концентрація зайнятості у підтримуючих /домінуючих галузях; 
X3 – валове нагромадження основного капіталу, у рік; 
X4 – продаж продуктів/послуг галузі у регіоні, у рік; 
X5 – час від входження ТНК в регіон до 2014 року. 

Застосування даних моделей дало змогу визначити ключові особливості 

міжнародної кластеризації економік ЦСЄ, якими є наступні: формуванню міжнародних 

кластерів сприяє розвиненість базових галузей (машинобудування для 
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автомобілебудування, текстильна для пошиття одягу, науково-дослідна для 

біотехнологій); існує прямий зв'язок між концентрацією підтримуючих галузей та 

розвиненістю міжнародних кластерів, однак, за умов, що підтримуючі галузі є більш 

розвиненими і виступають у якості самостійних галузей кластеризації, може виникати 

ефект домінування  (у вимірах обсягів зайнятості) одних секторів  у галузевій структурі 

економіки над іншими, що знижує ймовірність формування кластеру у обраній галузі.  

Ініціаторами кластерів у ЦСЄ у автомобілебудуванні та текстильній промисловості, 

які є переважно іноземно-зовнішніми, виступають ТНК, які тяжіють до регіональної 

концентрації; при цьому розвиток зв’язків відбувається поступово і залежить від часу 

входження провідної ТНК до регіону. Натомість генезис біотехнологічних кластерів, які 

є національно та спільно-ініціативними, спирається на власні сили розвитку вітчизняних 

підприємств. Стан інноваційної діяльності таких утворень залежить від моделей їх 

генезису: іноземно-зовнішні кластери впроваджують процесні інновації, а спільно-

ініціативні кластери, як маркетингові так і процесні інновації.  

Успішне формування міжнародних інноваційних кластерів стає можливим лише за 

умови обґрунтованого узгодження економічних інтересів їх учасників (рис. 4). 

  
Рис. 4. Система взаємоузгодження економічних інтересів учасників МІК 

Джерело: розроблено автором. 
 

Успішність формування кластерів у країнах ЦСЄ, з одного боку, завдячує базовим 

економічним чинникам цих країн та їх окремих регіонів, територіальною близькістю до 

країн Західної Європи, з іншого боку, відповідало глобальним тенденціям розвитку та 

інтересам ТНК (щодо розширення їх діяльності на нових ринках, передачі виробничих 
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 а
 

М
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о

р
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ь
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о
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Очікуваний виграш від взаємодії: 

 очікуваний виграш від участі у взаємодії; 

 очікуваний виграш відокремленої діяльності; 

 прийнятність розподілу виграшу. 

 

Канали:  
формальні, неформальні 
Способи: односторонні; 
двосторонні; багатосторонні 
Форми поєднання інтересів: 
поєднані (компроміс, 
підпорядкування), не поєднані 

 

Методи узгодження:  
договірні (спільні підприємства, 
альянси, консорціуми тощо), 
недоговірні  
Інструменти:  фінансово-
економічні, стратегічні,  
поведінкові, нормативно-правові 

 

Принципи: розуміння і врахування інтересів 
кожного учасника, довіра, взаємовигідність. 

 

 Географічна 
(просторова) 

концентрація 
компаній 

 Інтенсивність 
конкурентного 

середовища у 

галузі. 

 Невизначеність і 
мінливість 

зовнішнього 
бізнес-середовища. 

 

 Виробничо-
технологічна 

складність галузі  
Мікро-чинники 

 

 подібність стандартів 

діяльності (менеджменту, 

виробничих і науково-
технічних) 

 

 взаємодоповнюваність 
потенціалу (виробничого, 

науково-технічного, 
маркетингового) 

 

Діяльність учасника b 

Діяльність учасника n  

n 

Виробничо-логістичний Фінансово-інвестиційний Інноваційно-технологічний 

Середовище узгодження економічних інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів 

Компоненти 
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процесів у країни з більш дешевими виробничими ресурсами). В умовах посилення 

конкуренції за ПІІ уряди країн ЦСЄ використовували ряд інструментів для регулювання 

виграшу потенційних інвесторів: фінансово-економічних (надання пільг, субсидій, 

дотацій), стратегічних (розвиток підтримуючих галузей, розвиток транспортної та 

інформаційної інфраструктури) і поведінкових (відкритий діалог уряду з потенційними 

учасниками, налагодження прозорої співпраці на засадах довіри і рівноправності). 

Входження даних ТНК, які виступили агентами кластеризації, призвело до групування 

навколо них ряду підприємств (національних та інших іноземних) і забезпечило 

інтенсифікацію формування господарських зв’язків між учасниками. Так утворились 

кластери у автомобілебудуванні (у Центральній Богемії, Сілезійсько-Моравському 

регіоні (Чехія), у Слаському регіоні (Польща), у Східному Словенську (Словакія) тощо;  у 

текстильній галузі (у регіонах Тімошіара (Румунія), Пешт (Угорщина) тощо. Натомість 

формування національно- та спільно-ініціативних кластерів відзначилось меншими 

масштабами, такі кластери (зокрема, Празький кластер біотехнологій та інші) були 

обмежені потенціалом національних учасників і можливостями його розвитку за рахунок 

їх об’єднання. Національні та наднаціональні органи сприяли узгодженню інтересів таких 

учасників, коригуючи їх виграш за рахунок надання фінансових дотацій на розвиток 

взаємодії, формування організаційних платформ для розвитку міжнародної співпраці. 

У третьому розділі «Особливості формування міжнародних інноваційних 

кластерів за участю українських підприємств» виявлено особливості генезису 

міжнародних інноваційних кластерів в Україні, визначено пріоритетні напрями 

формування таких структур,  надано практичні рекомендації щодо сприяння їх розвитку 

та інтенсифікації інноваційної діяльності їх учасників. 

У процесі дисертаційного дослідження було виявлено особливості генезису 

міжнародних інноваційних кластерів в Україні, які полягають у наступному:  

 типовими моделями формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні є  

національно-ініціативна модель, згідно з якою кластери нарощують міжнародну 

активність відповідно до свого розвитку (будівельні кластери, швейні кластери на базі 

програми «Поділля Перший», які розвивають торговельні зв’язки з ЦСЄ), спільно-

ініціативна (туристично-рекреаційні кластери (зокрема, кластер транскордонного 

туризму «Дніпро» з учасниками з Білорусії), кластери у хімічній промисловості (зокрема 

«Зелена хімія» за участю Польщі)) та іноземно-внутрішня, згідно з якою кластери 

формуються як наслідок залучення до вже існуючих міжнародних кластерних систем (ІТ-

кластери (The EECA ICT cluster, ІТ-агломерації у м. Києві, м.Харкові, м.Львові)); 

 ТНК, які виступають провідними агентами формування кластерів у країнах ЦСЄ, 

в Україні орієнтуються в основному на реалізацію кінцевого продукту на внутрішньому 

ринку, або ж використовують потенціал української економіки у якості одного з елементів 

ланцюгів створення вартості, в основному сировинного, не маючи інтересу щодо 

розбудови діяльності на території України і відповідно обмежені зв’язки з місцевими 

компаніями, тому не призводять до формування кластерів в Україні; 

 у межах національної економіки функціонує ряд підприємств, науково-дослідних 

установ та інститутів, які, не зважаючи на високу експортну спеціалізацію (найвищими 

сумарними показниками локалізації експортної активності, відзначались недорогоцінні 

метали та вироби з них; машини, обладнання; деревина і вироби з неї; продукти 
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рослинного походження), мають не налагоджені господарські зв’язки між собою. 

Практично не розвинені в Україні підтримуючі галузі для розвитку інноваційних 

кластерів. Натомість для ряду регіонів, особливо східних і центральних, наявність 

сировинної спеціалізації забезпечує не підтримуючий ефект для розвитку потенційних 

кластерів, а створює ефект її домінування, ускладнюючи розвиток інших галузей; 

 при цьому, західні регіони України, відстаючи у абсолютних показниках від інших 

регіонів за обсягами експорту, у відносних показниках його локалізації за окремими 

продуктовими групами (текстильна галузь, вироби з деревини, готові харчові вироби, 

різні промислові товари, а також засоби транспорту, прилади і апарати) у декілька разів 

випереджають середній рівень по Україні, що в цілому, відповідає галузевій структурі 

формування кластерів у цих регіонах і розвитку їх співпраці з ЦСЄ; 

 переважна більшість державних ініціатив, спрямованих на формування 

міжнародних кластерів в Україні, була націлена на розвиток трансграничних форм таких 

утворень, в основному з Білорусією та РФ (зокрема, кластери на базі єврорегіонів 

«Ярославна», «Слобожанщина» тощо), які не відзначились успіхом протягом періоду їх 

формування у зв’язку з відсутністю інтересу у  потенційних учасників щодо об’єднання. 

Розвиток міжнародних інноваційних кластерів в умовах міжнародного бізнес-

середовища за участю України знаходиться під впливом наступних чинників (рис.5).  

 
Рис. 5. Сприятливість чинників формування міжнародних інноваційних 

кластерів України в умовах міжнародного бізнес-середовища 
Джерело: розроблено автором. 

З огляду на сучасні тенденції розвитку світогосподарських відносин і з урахуванням 

наявного потенціалу національної економіки, визначено наступні пріоритетні напрями 

розвитку міжнародних інноваційних кластерів в Україні: 

 згідно з національно-ініціативною моделлю: кластер біотехнологій (у зв’язку із 

наявністю ряду підприємств (ВАТ «ІнтерХім», ВАТ ППІ «Південмедбіосинтез», 

ВХП«Біостимулятор» тощо) і науково-дослідних організацій (ВАТ Бориславський НДІ 

«Синтез», Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ), наявністю внутрішнього попиту 

на дану продукцію у сільському господарстві, фармацевтиці);  

± 

 

 

± 

1990-2013 
 Наявність розвинутої галузевої структури економіки 

 Високий науково-технічний потенціал 

 Відносно дешева робоча сила 

 Традиційна орієнтація на ринки СНД 

 Законодавчо не врегульовані питання кластеру в 

Україні  

 Відсутність механізмів і налагоджених каналів 

трансферту технологій і знань 

 Неадекватне конкурентне середовище всередині країни.  

 Низький рівень ділової культури та довіри між 

підприємствами. 

 

2014- 

 Спадні процеси в економіці  

 Дезінтеграція з РФ 

 Створення спільної ЗВТ України з ЄС 
 Децентралізація державної влади в Україні 

 Розвиток військово-промислового 

комплексу 

 Девальвація курсу гривні 

 Зміна стратегічних пріоритетів держави і 

суб’єктів підприємництва (у регіональному 

і у галузевому масштабі) 

 

Наявні промислові агломерації мають не розвинені 

господарські зв’язки. Натомість, такі утворення, що мають 

налагоджені канали взаємозв’язків є не значними за 

обсягами, серед них переважають малі кластери.  

 

Зародження нових кластерів (ІТ-кластерів, 

аерокосмічного кластеру). 

Ринкова переорієнтація кластерів на країни 

ЄС,  Азії та інших регіонів 

 

Чинники кластеризації 

Наслідки 
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 згідно зі спільно-ініціативною моделлю: кластери у сфері ІТ-послуг (на базі 

«Kharkiv-IT», «Львівського ІТ-кластеру», спільно з учасниками з Польщі та Ізраїлю) у 

зв’язку із наявністю агломерацій, компетентних трудових ресурсів, зростаючого попиту 

на дані послуги на міжнародних ринках; у аерокосмічній галузі (у зв’язку із наявністю 

підприємств, що забезпечують повний цикл літакобудування (ДП «Антонов», ДП «Завод 

410 ГА» і ХДАПП), власних науково-дослідних розробок та технологій виробництва 

(зокрема, конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод в 

структурі ДП «Антонов»), кваліфікованих трудових ресурсів); та у новітніх сферах 

розвитку економіки (нанотехнології, фотоніка у зв’язку із наявністю підприємств та 

науково-дослідних установ), що потребує розробки власних продуктових рішень і 

формування міжнародних каналів їх збуту, актуалізуючи залучення країн-партнерів;  

 згідно з іноземно-зовнішньою моделлю: створення автомобілебудівних кластерів 

(на базі заводу «Єврокар» у м. Соломоново у зв’язку із територіальною близькістю до 

агломерацій у ЄС, зокрема, кластерів у Словаччині, Угорщині; наявністю відносно 

дешевої робочої сили (у 8 разів нижча за середній рівень оплати праці в ЦСЄ), що 

потребує розвитку підтримуючих галузей і формування ефективної системи комунікацій 

і взаємодій між учасниками з ЄС). 

Важливою проблемою формування кластерів є різноспрямованість економічних 

інтересів потенційних учасників та їх орієнтація на короткостроковий виграш. Економічні 

суб’єкти не об’єднуються у кластери, якщо не вбачають у цьому додаткового виграшу, а 

додатковий виграш не може бути отриманий без розвитку взаємодії між ними. Такий стан 

речей потребує здійснення комплексної системи перетворень щодо розвитку 

взаємозв’язків економічних суб’єктів на інноваційних засадах;  і найбільш ефективно 

може бути реалізований у інноваційних сферах економіки на основі застосування новітніх 

технологій управління і організації бізнес-процесів, які забезпечують відчутний виграш 

від об’єднання за рахунок реалізації можливостей прискореного здійснення розробок і 

підвищення їх ефективності. Такий інтерес до консолідації діяльності з боку 

підприємницької активності проявляється сьогодні у сфері нанотехнологій, біотехнологій 

та у сфері ІТ (за рахунок розвитку підприємницької інноваційної інфраструктури 

(інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, місць коворкінгу) та застосування креативних 

систем управління проектами (наприклад, у ІТ-сфері на основі Agile, SCRUM)).  

Сприяння розвитку міжнародних інноваційних кластерів потребує реалізації 

наступних заходів: розвиток загальних умов ведення господарської діяльності (надання 

державних пільг і стимулів для розвитку інноваційних проектів; покращення 

міжнародного інвестиційного іміджу України на галузевому та регіональному рівні; 

стимулювання попиту на інноваційну продукцію); формування можливості 

налагодження взаємозв’язків між державним, підприємницьким та науково-дослідним 

сектором (визнання на законодавчому рівні організаційно-правової форми «кластер», що 

дозволить таким структурам консолідувати зусилля у напрямку залучення фінансових 

ресурсів та оптимізувати управління і координацію дій учасників в процесі реалізації 

інноваційних проектів; формування організаційних умов для комерціалізації НДДКР 

освітніми та науково-дослідними інституціями; впровадження інноваційних ваучерів; 

розвиток інноваційної інфраструктури в Україні; створення державного агентства 

залучення іноземних інвестицій, розвитку торгівлі та трансферу технологій; формування 
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відділу у структурі виконавчих органів влади з функціями сприяння розвитку кластерів); 

розвиток платформ для взаємодії учасників і формування системи поширення знань і 

технологій у кластері (підтримка  наявних бізнес-мереж, галузевих об’єднань, бізнес-

асоціацій; створення інтернет-платформ для обміну інформацією і досвідом між 

учасниками кластерів; приєднання до міжнародних кластерних організацій, асоціацій).  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі одержано нові науково обґрунтовані результати, які в 

сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання, що полягає в удосконаленні 

теоретичних підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо формування 

міжнародних інноваційних кластерів для забезпечення стійкості і 

конкурентоспроможності української економіки. Результати проведеного дослідження 

дозволили сформулювати наступні висновки: 

1. В останні десятиліття змінюються підходи до регіональних, виробничих та 

інноваційних систем, що проявляються у розвитку транскордонних кластерів, 

транснаціональних кластерів, міждержавних та інших міжнародних утворень, 

взаємодіючих на принципах кластеру загальною назвою для яких може бути міжнародний 

кластер. Міжнародний кластер є суб’єктом міжнародних економічних відносин, який 

виступає у вигляді територіальних утворень, що включають сукупність підприємств, 

організацій та інших учасників з різних країн, функціонування і взаємодія яких 

відбувається на певних принципах (просторової концентрації; спеціалізації; стійкості 

взаємозв’язків; конкурентності; юридичної і організаційної самостійності учасників; 

взаємної вигоди), і в результаті такої взаємодії стає можливим досягнення найвищих 

кінцевих результатів діяльності учасників. 

2. Специфічні особливості міжнародних інноваційних кластерів у підвищенні 

стійкості функціонування і розвитку економічних суб’єктів полягають у наступному: 

посилення економічної самодостатності такого утворення, краща адаптація до нових умов 

зовнішнього середовища, можливість здійснення внутрішніх структурних перетворень і 

ефективної координації діяльності його учасників, здатність до продукування інновацій і 

пошуку нових напрямів і форм співпраці. Однак сам міжнародний кластер в цілому може 

вигравати більше, ніж його учасники, регіони і країни діяльності, оскільки завдяки 

функціонуванню внутрішнього ринкового механізму кластеру, в його структурі 

залишаються лише конкурентоздатні підприємства і країни, що пропонують кращі умови 

діяльності. 

3. В умовах посилення процесів глобалізації та регіоналізації на формування 

кластеру впливають наступні чинники: зростання мобільності факторів виробництва, 

розвиток міжнародних торговельних і виробничих відносин, інтернаціоналізація 

досліджень та інновацій, ускладнення їх форм, зростання кількості учасників 

міжнародних відносин, інтенсифікація міжнародної конкуренції, посилення регіональних 

розбіжностей, які призводять як до розвитку економічних взаємозв’язків у глобальному 

масштабі, так і до посилення локалізації економічної діяльності у рамках окремих 

регіональних інноваційних і виробничих систем. За таких умов генезис міжнародних 

інноваційних кластерів відбувається згідно з наступних моделей: національно-

ініціативної; іноземно-внутрішньої; іноземно-зовнішньої; спільно-ініціативної, 
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виокремлених за критеріями: країна-ініціатор, місце концентрації економічної активності, 

орієнтація ринкової діяльності кластеру. 

4. Міжнародні кластери у країнах ЦСЄ розвивались під впливом як ендогенних, так 

і екзогенних чинників макроекономічного розвитку. Щодо їх формування можна 

виокремити наступну періодизацію етапів: на першому етапі (1990-1999) було 

сформовано майже половину наявних кластерів у ЦСЄ; протягом другого етапу (2000-

2004) відбувалась подальша підготовка до інтеграційних процесів з ЄС, що знайшло своє 

відображення у інтенсифікації процесів кластеризації країн ЦСЄ; наступний етап (2005-

2013) був ознаменований поглибленням спеціалізації ряду кластерів, їх укрупненням 

(автомобільні, текстильні, транспорто-логістичні тощо) та занепадом ряду інших. На 

сучасному етапі (з 2014 року) відбувається створення міжнародних кластерів у новітніх 

сферах господарювання, розвиток їх міжгалузевих зв’язків.  
5. Система оцінювання рівня розвитку міжнародних інноваційних кластерів у 

країнах ЦСЄ може бути представлена у форматі моніторингових показників за 
наступними складовими: параметри розвитку агломерації підприємств (локалізація 
зайнятості у регіоні по відношенню до середнього у ЦСЄ, кількість осіб зайнятих у галузі 
кластеризації, у базовій галузі, зростання кількості нових компаній у галузі); ресурсна 
забезпеченість діяльності (вартість робочої сили, валове нагромадження капіталу у галузі, 
витрати на НДДКР у регіоні, доступ до глобальної інформаційної мережі); параметри 
попиту на продукцію (обсяги реалізації продукції галузі у регіоні, частка інноваційного 
продукту у структурі реалізації); рівень розвитку господарських зв’язків між учасниками 
кластерів (наявність підтримуючих/домінуючих галузей; просторово-часове значення 
входження ТНК до регіону; рівень розвитку міжнародних коопераційних зв’язків; частка 
виробництва у регіоні у загальному в ЄС; рівень процесних та маркетингових інновацій).  

6. Механізм взаємоузгодження інтересів учасників міжнародного кластеру – це 

сукупність форм поєднання інтересів (компромісні, підпорядковані, різноспрямовані), 

принципів їх ефективного узгодження (врахування інтересів усіх учасників, 

рівноправність, взаємовигідність), методів (договірні, недоговірні) та інструментів 

(фінансово-економічні, стратегічні, поведінкові, нормативно-правові) регулювання 

виграшу в умовах специфічного середовища (на макро-, мезо-, мікро-, нанорівнях) за 

допомогою яких забезпечується узгодження інтересів учасників міжнародних 

інноваційних кластерів. 

7. З огляду на сучасні тенденції розвитку світової економіки на базі новітніх сфер 

господарювання та з урахуванням наявного потенціалу національної економіки 

(наявність диверсифікованої структури економіки, значної кількості науково-дослідних 

установ, відносно дешевої робочої сили, територіальної близькості до агломерацій у 

країнах ЦСЄ) визначено наступні пріоритетні галузі формування міжнародних 

інноваційних кластерів в Україні: згідно з національно-ініціативною моделлю – кластер 

біотехнологій; згідно зі спільно-ініціативною моделлю: кластери у сфері ІТ-послуг, 

транспортно-логістичних послуг та аерокосмічний кластер; згідно з іноземно-зовнішньою 

моделлю: створення автомобілебудівних кластерів. 

8. Створення спільної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС відкриває нові 

можливості для формування кластерів в Україні у напрямку долучення до існуючих 

кластерних структур у ЄС за рахунок спрощення зовнішньоекономічних аспектів 

взаємодії учасників, а також, з можливістю доступу до ринку ЄС, підвищує привабливість 
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розміщення господарської активності інших іноземних суб’єктів в Україні, що фактично 

і відбувається у західних регіонах України. У рамках програми Східного партнерства, 

спрямованої на сприяння якісним перетворенням економіки України та її становлення як 

повноцінного партнера ЄС, відкриваються можливості для участі Україні в ряді 

міждержавних проектів економічного розвитку та формування відкритого діалогу для 

пошуку спільних напрямків зростання даних країн. 

9. Сприяння розвитку інноваційній діяльності українських підприємств на засадах 

формування міжнародних кластерів має включати наступні заходи: розвиток загальних 

умов ведення господарської діяльності (надання державних пільг і стимулів для розвитку 

інноваційних проектів; покращення міжнародного інвестиційного іміджу України на 

галузевому та регіональному рівні; стимулювання попиту на інноваційну продукцію); 

формування можливості налагодження взаємозв’язків між державним, підприємницьким 

та науково-дослідним сектором (визнання на законодавчому рівні організаційно-правової 

форми «кластер»; формування організаційних умов для комерціалізації НДДКР; 

створення агентств залучення іноземних інвестицій і сприяння торгівлі); розвиток 

платформ для взаємодії учасників і формування системи поширення знань і технологій у 

кластері.  
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Устименко М.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
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Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі визначено економічну природу поняття міжнародного 

кластеру, виявлено особливості міжнародних інноваційних кластерів і їх роль у 

підвищенні стійкості розвитку регіонів і країн діяльності, розроблено етапи формування 

міжнародних інноваційних кластерів та обґрунтовано складові елементи даного процесу. 

У процесі дослідження визначено чинники і моделі генезису кластерів в умовах розвитку 

процесів глобалізації і регіоналізації, розкрито етапи формування міжнародних 

інноваційних кластерів у країнах ЦСЄ та механізм взаємоузгодження інтересів учасників 

міжнародних інноваційних кластерів за участі даних країн. У роботі виявлено особливості 

генезису міжнародних інноваційних кластерів за участі України, визначено пріоритетні 

напрями формування таких структур, розроблено практичні рекомендації щодо сприяння 

їх розвитку та інтенсифікації інноваційної діяльності їх учасників. 

Ключові слова: міжнародний кластер, інновації, формування міжнародних 

інноваційних кластерів, економічна стійкість, регіоналізація, кластери країн Центральної 

та Східної Європи. 
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В диссертационной работе определена экономическая природа понятия 

международного кластера, выявлены особенности международных инновационных 

кластеров и их роль в повышении устойчивости развития регионов и стран деятельности, 

разработаны этапы формирования международных инновационных кластеров и 

обоснованы составляющие элементы данного процесса. В процессе исследования 

определены факторы и модели генезиса кластеров в условиях развития глобализации и 

регионализации, раскрыты этапы формирования международных инновационных 

кластеров в странах ЦВЕ и механизм согласования интересов участников 

международных инновационных кластеров с участием данных стран. В работе выявлены 

особенности генезиса международных инновационных кластеров с участием Украины и 

определены приоритетные направления формирования таких структур, разработаны 

практические рекомендации по развитию международных инновационных кластеров при 

участии Украины и направления интенсификации инновационной деятельности их 

участников. 

Ключевые слова: международный кластер, инновации, формирование 

международных инновационных кластеров, экономическая устойчивость, 

регионализация, кластеры стран Центральной и Восточной Европы. 

 

ABSTRACT 

Ustymenko M.V. Formation of international innovation clusters in Central and 

Eastern Europe. – Manuscript. 

The Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the Academic Degree of 

Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.02 – World Economy and International 

Economic Relations. – Institute of International Relations of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Existing studies into the international cluster concepts, peculiarities of international 

innovation clusters and its role in enhancing the sustainability of regions and countries are 

explored in the paper. Prerequisites of international innovation cluster formation are 

identified, approaches to the definition of cluster's core as triggering mechanism for cluster 

initiation are analyzed and the stages of international innovation clusters formation process are 

described in the paper. 

Factors affecting clusters development in the context of globalization and typical 

models of international innovation cluster formation are determined. Stages of international 

innovation clusters formation in CEE countries are analyzed and indicators (in terms of 

business entities’ agglomeration presence, demand parameters for cluster‘s products, 

availability of resources and the ability to establish links between potential participants and 

other institutions) for the assessment of the cluster development stages in CEE are disclosed. 

The mechanism of economic interests’ mutual conciliation involving CEE is described.  

The genesis peculiarities of the international innovation clusters involving Ukraine are 

identified in the study and priority directions of international innovation cluster formation are 

outlined. The paper provides practical recommendations to facilitate international cluster 

development in Ukraine and to intensify innovation activities of its participants. 

Keywords: international cluster, innovations, formation of international innovation 

clusters, economic stability, regionalization, clusters in Central and Eastern Europe. 


