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Перелік умовних позначень 

ЦСЄ Центральна та Східна Європа 
ЄС Європейський Союз 
ЄС-10 Країни, що вступили до ЄС у 2004 році: Естонія, Кіпр, 

Латвія, Литва, Чехія, Мальта, Польща, Словаччина, 
Словенія, Угорщина. 

ЄС-12 Країни ЄС-10, а також Болгарія і Румунія, що вступили до 
ЄС у 2007 році 

ЗВТ Зона вільної торгівлі 
ДВ Додана вартість 
ЛДВ Ланцюжки доданої вартості 
ПІІ Прямі іноземні інвестиції 
НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки 
ТНК Транснаціональні компанії 
МСП Малі та середні підприємства 
ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку 
ООН Організація об’єднаних націй 
ПРООН Програма розвитку організації об’єднаних націй 

 

Абревіатури назв країн 

Абревіатури назв Країна 
BG  Болгарія 
EE  Естонія 
LV  Латвія 
LT  Литва 
PL  Польща 
RO  Румунія 
SK  Словаччина 
SI  Словенія 
HU  Угорщина 
CZ  Чехія 
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ВСТУП 
 

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: Базилевича В.Д., Варналія З.С., 

Войнаренка М.П, Дегтярьової І.О., Дубницького В.І.,  Мікули Н.А., Соколенка С.І., 

Крикавського Є.В. 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.М. Ковальські, П.Замборскі, Ребелотті. Питанням дослідження міжнародних 
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кластерів присвячені праці і вчених країн з транзитивною економікою. Широко 

висвітлена концепція формування кластерів в рамках транскордонних регіонів у 

працях Бакушевич І.В., Внукової Н.М., Войнаренко М.П., Дубницького В.І., 

Старостіної А.О., Мікули Н.А., світовий досвід функціонування кластерів та 

особливості міжнародної кластерної взаємодії розкриваються у працях Вергуна В.А., 

Єрмакової О.А., Єрмоленко В.В., Ємельянова В.Е., Гільдебранда Р.А., Каніщенко 

О.Л., Ліщинського І.О., Михайлова А.С., Сегедіна В.М., Ступницького О.І., 

Румянцева А.П., Хмари М.П., Філіпенка А.С., Чужикова В.І., Яшевої Г.А. 

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 (державний реєстраційний номер 111U006456, термін виконання – 

2013 – 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»; 
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− 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, 
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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). 

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 
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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; 

− 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-
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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 
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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)); 

−  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. Положення дисертації, її 

теоретичні підходи, висновки і практичні рекомендації автора можуть бути 

використані при розробці концептуальних засад економічної політики України в 

аспекті пошуку механізмів підвищення інноваційного розвитку українських 

суб’єктів підприємництва та інтеграції українських суб’єктів підприємництва до 

системи світогосподарських відносин. 

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. Основні положення і наукові результати дослідження 

доповідались, обговорювались та отримали схвалення  на засіданнях кафедри 
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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 

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 додатків. Обсяг основного 

тексту – 195 сторінок, що містять 44 аналітичні таблиці і 40 рисунків. Список 

використаних джерел з 309 найменувань подано на 29 сторінках. Додатки на 32 

сторінках включають 15 таблиць та 5 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 
КОНЦЕПЦІЙ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ 

 
1.1. Сутність поняття міжнародного кластеру в системі міжнародних 
економічних відносин 

 

Сучасною ознакою розвитку системи світогосподарських відносин є 

глобалізація світової економіки, яка, проявляючись у розвитку міжнародних 

економічних зв’язків, посиленні взаємодії і взаємозалежності економік світу, з 

одного боку, відкриває можливості для розвитку співпраці з учасниками 

міжнародного ринку, підвищення ефективності і продуктивності їх господарської 

діяльності, базуючись на міжнародному поділу праці, ефекту спеціалізації та 

обміну, дозволяючи здобути додаткові  сильні  сторони та компетенцію різних 

суб’єктів господарської діяльності та інноваційних систем; з іншого боку, 

проявляючись у зростанні та інтенсифікації конкурентної боротьби, як наслідок 

збільшення кількості учасників міжнародного ринку і продуктів, що пропонуються, 

скороченні життєвих циклів таких продуктів, пришвидшенні часу розробки і 

впровадження інновацій, спонукає економічних суб’єктів до постійного 

вдосконалення результатів їх діяльності та пошуку нових форм взаємодії між 

учасниками з різних країн світу та інноваційних способів економічного зростання  

задля посилення їх конкурентоспроможності і підвищення стійкості у глобальному 

просторі. Формування і розвиток міжнародного співробітництва між учасниками 

кластерних структур в рамках окремих регіонів та галузей можна розглядати як 

одну з таких форм взаємодії підприємств, що зумовлює необхідність дослідження 

концепцій міжнародних кластерів. 

Першочергово дослідження кластерів було зосереджено на визначенні 

локальної специфіки функціонування і розвитку таких утворень. Так ще понад 

століття назад, дослідженням  синергетичних  ефектів від територіальної  взаємодії  

споріднених  та  взаємопов’язаних промислових підприємств, зокрема А.Маршал, 

у праці «Принципи економіки» [61], розкривши суть функціонування зовнішнього 

спеціалізованого територіального розподілу, синонімічне «промисловому регіону». 
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Його праці були розвинені Й.А.Шумпетером [162], який акцентував увагу на 

інноваційності індустріальних округів, на «креативних силах руйнування», 

характерних для них. Починаючи із середини 90-х pp. XX ст. проведення 

М.Портером аналізу конкурентної переваги націй [79], де було визначено основні 

компоненти отримання конкурентної переваги націй, стало основою розвитку для 

інших теоретичних досліджень, присвячених аналізу кластерів як інструменту 

підвищення конкурентоздатності та ефективності інноваційної діяльності. На 

сучасному етапі 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, вітчизняних авторів В.Базилевича, 

Є.Безвушко, З.Варналія, М.Войнаренка, І. Дегтярьової, В.Дубницького,  Н.Мікули,  

С.Соколенка, Є. Крикавського. 

В умовах глобалізації світової економіки кластери більш не розглядаються як 

закриті виробничі системи, обмежені певним місцем розташування. Як зазначає 

Ковальські А.М., кластери вступають у наступну фазу еволюції, доповнюючись 

розвитком відносин з приводу міжнародного співробітництва на наднаціональних, 

регіональних і транснаціональних рівнях, формують міжнародні кластери [173]. 

Вивченню феномену інтернаціоналізації кластерів присвячено ряд зарубіжних 

наукових робіт, переважно учених з країн ЄС, що являють собою емпіричні 

дослідження, здійснювані в рамках конкретних програм реалізації проектів, а також 

результати вивчення прикладів кращих практик у певних галузях економіки; серед 

таких праць потрібно відзначити праці А. Мальберга, І.Зандера, К.Кетелса [235; 

236], Г. Ліндгвіста [244] та О. Зюльвела [244] тощо.  Формування міжнародних 

кластерів на досвіді окремих країн Європи, зокрема: А.М. Ковальські [238;239], 

П.Замборскі [303], Ребелотті [269; 270]. 

Питанням дослідження міжнародних кластерів присвячені праці і вчених 

країн з транзитивною економікою, зокрема концепція формування кластерів в 

рамках транскордонних регіонів широко висвітлена у працях Бакушевич І.В. [6], 

Внукової Н.М., Войнаренко М.П. [14], Старостіної А.О. [110], Мікули Н.А. [92; 

121], Дубницького В.І. [25; 120], світовий досвід функціонування кластерів та 
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особливості міжнародної кластерної взаємодії розкриваються у працях 

Вергуна В.А. [12;13], Єрмакової О.А. [33;34], Єрмоленко В.В. [30], 

Ємельянова В.Е. [29], Гільдебранд Р.А. [18], Каніщенко О.Л. [44; 294], 

Ліщинського І.О. [56;57], Мікули Н.А. [92], Михайлова А.С. [64], Сегедіна В.М. 

[99], Ступницького  О.І. [12;13], Румянцева А.П. [97], Хмари М.П. [150; 151],  

Філіпенка А.С. [147],Черних В.В. [154], Чужикова В.І. [155;156],  Яшевої Г.А. [165]. 

Розкриваючи сутність поняття «міжнародний кластер», потрібно відзначити, 

що в цілому, існує не значна кількість спроб визначення даного феномену (додаток 

А), основними з яких є наступні: 

−  «географічна концентрація взаємопов’язаних компаній та інститутів, що 

протягуються за національні кордони» (Замборскі П. [303]); 

− «взаємовигідне добровільне об’єднання декількох кластерів трьох чи 

більше країн-учасниць» (Єврокомісія [287]); 

−  «стійка взаємодія широкого кола взаємопов'язаних, взаємозалежних і 

взаємодоповнюючих cтейкхолдерів, локалізованих на територіях двох і / або 

більше країн, що функціонують в суміжних галузях і володіють схожим рівнем 

розвитку навичок і технологій, займаються спільним створенням товарів та / або 

послуг, що забезпечує синергетичний ефект у розвитку відповідних територій та 

дифузію інновацій між ними» (Михайлов А.С.[64]); 

− «форма міжнародного економічного співробітництва, об’єднання групи 

незалежних господарюючих суб’єктів, зосереджених на території двох або більше 

країн, які діють з метою створення спільного конкурентоспроможного продукту 

шляхом інтенсивної взаємодії, спільного використання ресурсів, обміну знаннями 

та досвідом, передачі технологій та поширення інформації серед учасників 

кластера, що у кінцевому підсумку сприятиме підвищенню рівня міжнародної 

конкурентоспроможності країн-учасниць» (Черних В. В. [154]). 

При цьому, такі визначення поняття «міжнародний кластер» мають окремі 

неточності і упущення, основними з яких є наступні: 

− характеризуються великим різноманіттям підходів до опису його сутності 

(«група» (Н.А.Мікула [92],  Р.А.Гільдебранд [18], В.М. Сегедін [99]), «мережа» 
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(Г.А.Яшева [165]), «розвинута форма промислового комплексу» (В.Е.Ємельянов 

[29])) і типів таких структур (транскордонні кластери, транснаціональні кластери і 

власне міжнародні кластери); 

− неповнота і неясність розкриття у визначеннях міжнародних кластерів усіх 

форм і проявів міжнародних кластерів, не зрозумілим є критерії віднесення 

кластерів до міжнародних («локалізованих на територіях двох або більше країн» 

(А.С.Михайлов[64]), з учасниками «з двох або більше країн» (В.Е.Ємельянов [29])); 

− часто втрата ознак кластеру при визначенні міжнародного кластеру (у 

більшості визначень упускається конкуренція як важливий елемент кластеру); 

− не однозначно трактується саме визначення поняття «кластер», на яке 

посилаються ряд авторів при визначенні міжнародного кластеру  («мережі 

кластерів» Яшева  Г.А. [165], «об’єднання кластерів» (Єврокомісія [287]);  

− не у всіх визначеннях розкриваються механізм і результати функціонування 

кластеру. 

Такий стан речей зумовлює необхідність уточнення поняття міжнародного 

кластеру з позиції його сутності, механізму  і результатів функціонування, що ми 

здійснили на основі методики конструювання категоріального апарату економічної 

науки, запропонованої Старостіною А.О. з позиції аналізу трьох складових таких 

як [110]: суть явища, зміст явища і його результат (додаток А, табл.1.1). 

З табл. 1.1 видно, що існує ряд підходів до визначення міжнародного кластеру, 

серед яких можна виділити 7 основних: група суб’єктів підприємництва 

(Сегедін  В.М. [99], Мікула Н.А.[92], Гільдебранд Р.А. [18]); об’єднання  суб’єктів 

підприємництва (Яшева Г.А. [165]); географічна концентрація (Замборскі П. [303]); 

стійка взаємодія (Михайлов А.С. [64]);  форма міжнародного економічного 

співробітництва (Черних В.В.[154]); форма промислового комплексу (Ємельянов 

В. Е. [29]); економічна система (Єрмоленко В.В. [30], на прикладі міждержавного 

кластеру). Існують також підходи, що визначають міжнародний кластер як 

сукупність національних кластерів, зокрема у визначенні суті «мережі кластерів» 

(Яшева Г.А. [165]), «об’єднання кластерів» (Єврокомісія [287]). 
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Таблиця 1.1 
Структура поняття «міжнародний кластер» та асоційованих з ним понять в підходах різних авторів та в офіційних 

документах 

 Автори Суть Зміст Результат 

М
іж

на
ро

дн
ий

  
кл

ас
те

р 

Михайлов А. 
С. [64] 

Стійка взаємодія 
cтейкхолдерів 

широкого кола взаємопов'язаних, взаємозалежних і взаємодоповнюючих cтейкхолдерів, локалізованих на територіях 
двох і / або більше країн функціонують в суміжних галузях і володіють схожим рівнем розвитку навичок і технологій, 
займаються спільним створенням товарів та / або послуг  

синергетичний ефект у роз-
витку територій та дифузію 
інновацій між ними. 

Черних  
В. В. [154] 

Форма міжна-
родного еконо-
мічного спів-
робітництва  

об’єднання групи незалежних господарюючих суб’єктів (малих, середніх і великих підприємств різної форми 
власності та інституційного супроводу), зосереджених на території двох або більше країн діють з метою створення 
спільного конкурентоспроможного продукту шляхом інтенсивної взаємодії, спільного використання ресурсів, обміну 
знаннями та досвідом, передачі технологій та поширення інформації серед учасників кластера 

підвищення рівня 
міжнародної конкуренто-
спроможності країн-
учасниць та їх соціально-
економічного розвитку 

М
іж

де
рж

ав
н

ий
 к

ла
ст

ер
 Єрмоленко 

В.В. [30] 
 

Економічна 
система  

несе ознаки об'єктного, средовищного, процесного та проектного типів систем,  володіє властивостями: стійкості 
розвитку у специфічному міждержавному інституційному середовищі; територіальної обмеженості; багато-
функціональності та багатоаспектності; стійкості каналів комунікації;  наявності джерел інноваційної активності та 
середовища поширення інноваційних імпульсів;  мінливість складу і структури кластера;  наявності стратегічних 
цілей; специфічної системи управління, працюючої на узгодженому механізмі прийняття рішень. 

- 

Тр
ан

ск
ор

до
нн

ий
 

 к
ла

ст
ер

 

Яшева  
Г. А. [165] 

Об’єднання  незалежних компаній громадських організацій, інших суб’єктів транскордонного співробітництва географічно 
розташованих в транскордонному регіоні (просторі) 

- 

Сегедін В.М. 
[99], Мікула 
Н.А. [92] 

 
Група суб’єктів 
підприєм-
ництва  

незалежних компаній та асоційованих закладів, які географічно сконцентровані в транскордонному регіоні, 
співпрацюють та конкурують; спеціалізуються в різних галузях, але пов’язані спільними технологіями, навичками та 
взаємодоповнюють один одного, об’єднуються для реалізації спільних проектів або виготовлення спільних продуктів  

дає можливість отримання 
синергетичних і мережевих 
ефектів, дифузії знань та 
навичок 

Гільдебранд 
Р.А. [18] 

розмежованих кордонами географічно-близьких одна до одної фірм з інтенсивними взаємодіями в галузі досліджень, 
виробництва або маркетингу одного або декількох продуктів чи послуг 

- 

Тр
ан

сн
ац

іо
на

ль
ни

й 
 к

ла
ст

ер
 

Яшева  Г.А.  
[165] 

Мережі 
кластерів 

проводять обмін частиною результатів науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, використовуючи 
мережевий ефект та економію на масштабі  

для просування продукції на 
нові ринки. 

Єврокомісія 
[287] 

Об’єднання 
кластерів 

Взаємовигідне добровільне об’єднання кластерів трьох чи більше країн-учасниць - 

Замборскі П. 
[303] 

Географічна 
концентрація 

взаємопов’язаних компаній та інститутів, що протягуються за національні кордони - 

Ємельянов 
В. Е. [29] 

Форма 
промислового 
комплексу  

Розвинута форма за  участі компаній, уряду, освітні та наукові установи, а також професійні та громадські організації 
(асоціації) двох або більше країн, в діяльності якого беруть активну участь компанії, уряду, освітні та наукові 
установи, а також професійні та громадські організації (асоціації) двох або більше країн. 

- 

Джерело:складено автором. 
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Аналізуючи більш детально вище зазначені підходи до визначення суті 

кластеру,  необхідно відмітити,  що визначення кластеру як групи компаній, тобто 

простої множини подібних підприємств та інших установ зводить його визначення 

до простої сукупності цих суб’єктів, не відображаючи внутрішні зв’язки між 

підприємствами - учасниками та неформальну взаємодію, що є джерелами створення 

особливих кластерних ефектів.  

Характеристика кластеру як мережі компаній, тобто, як об'єднання окремих 

суб’єктів, з визначеними правилами взаємодії всередині (між її членами) і ззовні 

мережі, акцентує увагу на сильних інституційних та міжорганізаційних зв'язках між 

взаємозалежними суб’єктами, які і визначають мережу підприємств, інститутів та 

інших організацій в процесі створення  ланцюжка доданої вартості. Однак даний 

підхід не враховує те, що в рамках кластеру може функціонувати декілька ділових 

мереж, в тому числі як формальних, так і неформальних, а можуть бути і 

підприємства, що фактично не входять до мережі, однак користуються перевагами 

агломерації, тому більш доцільно охарактеризувати сутність кластеру як 

територіального утворення, що включає в себе мережі  або скупчення, концентрацію 

підприємств, організацій та інших учасників. Таке утворення виступаючи окремим 

учасником системи міжнародних економічних відносин, є суб’єктом міжнародних 

економічних відносин. 

Такі утворення у міжнародному бізнес-середовищі можуть набувати різних 

форм і видів, основними з яких є наступні (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 
Класифікація міжнародних кластерів за різними критеріями 

Критерій Види 
За структурою 
відносин у  
кластері 

− Єдиний кластер (коли сукупність окремих локальних чи національних 
кластерів виступає як єдине ціле) 

− Об’єднання (міжнародна мережа, партнерство кластерів) 
За спільністю 
кордонів 

− Транскордонний (має спільні кордони) 
− Транснаціональний (не обов’язково має спільні кордони) 

За рівнем ініціації − Міждержавний (заснований державними органами різних країн) 
− Міжнародний підприємницький (заснований суб’єктами 

підприємництва з декількох країн) 
Джерело: складено автором.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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З таблиці 1.2 видно, що міжнародні кластери, охоплюючи території декількох 

країн і залучаючи  учасників з декількох країн, різняться спільністю кордонів, 

структурою відносин між учасниками, рівнем ініціації. Для розкриття таких 

відмінностей,  необхідним є виокремлення основних ознак кластеру  у порівнянні з 

кластером зосередженим у внутрішній економіці (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 
Класифікація існуючих підходів до визначення ознак міжнародного 

кластеру та асоційованих з ним понять 

 

Склад 
учасників з  
декількох 

країн 

Діяльність на  території  
декількох  країн Використання 

конкурентних 
переваг 

декількох країн 

Суміжні 
прикордонні 

території 

Території, не 
пов’язані 

спільними 
кордонами 

Транскордонний кластер 
Яшева Г.А.  +   
Мікула Н.А.   +   
Сегедін В.М.  + +   
Гільдебранд Р.А.  + +  
Транснаціональний кластер 
Яшева Г. А. + + +  
Єврокомісія + + +  
Замборскі П. + + +  
Ємельянов В.Е. +    
Міждержавний кластер 
Єрмоленко В.В.     
Міжнародний кластер  
Пелещак І.  + + + + 
Михайлов А. С. + + +  
Черних В. В.  + +  

Джерело:складено автором за даними (табл. 1.1) 

 

З табл. 1.3 видно, що ознаками міжнародного кластеру виступають наступні:  

− діяльність на  території  декількох  країн, що визначають наступним чином: 

«охоплюють території декількох країн» (Пелещак І. [73]), «локалізованих на 

територіях двох і/або більше країн» (Михайлов А. С. [64]), «зосереджених на 

території двох або більше країн» (Черних В.В.[154]); 

− склад учасників з декількох країн («належать до двох або декількох країн» 

Пелещак І. [73], є «резидентами різних держав» Яшева Г.А [165]); 

−  «використання конкурентних переваг декількох країн» (Пелещак І. [73]). 
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 «Міжнародний кластер» відрізняється від внутрішнього кластеру не лише за 

структурним включенням іноземних учасників і регіонів, а й змінюються зміст і 

результати його діяльності. Для виявлення специфіки визначення змісту та 

результатів поняття «міжнародного кластеру» та асоційованих з ним понять, ми 

проаналізували, співставляючи з визначеними нами принципами даного поняття 

(табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
Класифікація існуючих підходів до визначення змісту та результатів 
поняття «міжнародний кластер» та асоційованих з ним понять 

 
 
 
 
 
 
 
 
Поняття, автори 

Те
ри

то
рі

ал
ьн

а 
/п

ро
ст

ор
ов

а 
ко

нц
ен

тр
ац

ія
 у

ча
сн

ик
ів

 
 

С
пе

ці
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я 
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 о
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ій
 ч

и 
по

в’
яз
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их

 сф
ер

ах
 

К
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ім

ен
та

рн
іс

ть
 

ді
ял

ьн
ос

ті
 

С
ті

йк
і, 

ін
те

нс
ив

ні
 

вз
ає

мо
зв

’я
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и 

Ю
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ди
чн

а 
і 
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ні
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ці
йн

а 
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мо
ст
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ст
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К
он

ку
ре

нт
не

 се
ре

до
ви

щ
е 

в 
се

ре
ди

ні
 к

ла
ст

ер
у 

 

До
ся

гн
ен

ня
 н

ай
ви

щ
их

 
кі

нц
ев

их
 р

ез
ул

ьт
ат

ів
 

ді
ял

ьн
ос

ті
 

Міжнародний кластер 
Михайлов А. С. + +  +   + 
Черних В. В. +   +   + 
Транскордонний кластер 
Сегедін В.М. +  + +    
Гільдебранд Р.А. + +  +    
Мікула Н.А. +  + +  + + 
Транснаціональний кластер 
Яшева Г. А. +      + 
Єврокомісія +    +   
Ємельянов В. Е. +   +    
Міждержавний кластер 
Єрмоленко В.В. + +  +    

Джерело:складено автором за даними (табл. 1.1) 

З табл. 1.4 видно, що переважна більшість авторів зазначили про 

територіальну/просторову концентрацію учасників як ознаку міжнародного 

кластеру, іншим важливим аспектом діяльності міжнародного кластеру згідно з 

більшість вчених є наявність стійких, інтенсивних взаємозв’язків, при чому, 

порівнюючи з власне визначенням кластеру, поняття стійкості зв’язків уступає місце 

їх інтенсивності. Лише один автор, Мікула Н.А., зазначає, що в міжнародному 

кластері зберігається конкурентне середовище [92]. Інші автори не виокремлюють 
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такий принцип діяльності у кластері, або прямо не зазначають його у визначенні 

кластеру, що може бути пояснено тим, що ознака спеціалізації у міжнародних 

кластерах набуває деяких змін,  полягаючи у поглибленні спеціалізації на основі 

міжнародного поділу праці і  формуванні зв’язків переважно на взаємодоповнюючих 

основах, пов’язаних сферах діяльності, що може знижувати інтенсивність 

конкуренції між кластерами з різних країн, які спеціалізуються на різних видах 

діяльності в рамках окремих міжнародних ланцюгів створення вартості, однак не 

усувати її, тому конкурентне середовище в міжнародному кластері зберігається, 

однак набуває змін у зв’язку із тим, що відбувається поглиблення спеціалізації і 

обмін взаємодоповнючими результатами виробництва. 

Таким чином, для визначення поняття «міжнародний кластер» можна 

виокремити ряд ознак і принципів функціонування, характерні для нього у 

порівнянні з кластером локалізованим у рамках окремої економіки (табл. 1.5).  

Таблиця 1.5 
Ознаки і принципи поняття «кластер» та «міжнародний кластер» 

Ознаки кластеру Специфічні ознаки міжнародного 
кластеру  

− територіальна  агломерація підприємств, організацій 
та інститутів; 

− концентрація спеціалізованих учасників у певній 
галузі або секторі економіки; 

− технологічна взаємопов’язаність фірм, 
постачальників, суміжних галузей і організацій; 

− наявність підприємств та організацій, що здійснюють 
компліментарну і взаємодоповнюючу діяльність;  

− наявність ефективних механізмів взаємодії державних 
органів, підприємств та науково-дослідних інститутів; 

− розвинена система коопераційних зв’язків; 
− виникнення  синергетичних ефектів від взаємодії.  

− склад учасників з декількох 
країн; 

− діяльність на  території  декількох  
країн; 

− «використання конкурентних 
переваг декількох країн 

Принципи функціонування кластеру Специфіка міжнародного кластеру 
− територіальної (просторової) концентрації; 
− спеціалізації; 
− стійкості взаємозв’язків; 
− конкурентності;  
− юридичної і організаційної самостійності учасників;  
− взаємної вигоди 

− посилює роль принцип 
спеціалізації; 

− видозмінюється принцип 
взаємозв’язків, на перше 
виходить не стійкість 
взаємозв’язків, а їх інтенсивність  

Джерело: розроблено автором. 

З табл. 1.5 видно, що існує ряд ознак кластеру і специфічних ознак 

міжнародного кластеру, при цьому для можливості охарактеризувати економічне 
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утворення як кластер, його відповідність усім ознакам не є обов’язковою, оскільки 

деякі ознаки можуть бути притаманні одним кластерам і бути не притаманними 

іншим. Обов’язковою умовою функціонування кластеру є взаємодія суб’єктів 

підприємництва на основі певних принципів, які й забезпечують в умовах 

міжнародного середовища можливості для здійснення взаємовигідної співпраці між 

учасниками кластеру і посилення конкурентних позицій такого утворення в цілому.  

Таким чином, міжнародний кластер можна охарактеризувати як суб’єкт 

міжнародних економічних відносин, територіальне утворення 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. 

Розглянемо більш детально вище описані принципи. 

1. Територіальна (просторова) концентрація підприємств, організацій та 

інститутів 

З самого початку вивченню кластерів, дослідження були присвячені тому 

феномену, що «більшість видів промислової і торговельної діяльності, особливо у 

високотехнологічних секторах, демонструють тенденцію до все більшої і більшої 

спільної просторової концентрації» [238]. І така просторова концентрація 

підприємств надавала їм переваги продуктивності у зв'язку, близькістю до 

постачальників і клієнтів, зниженням операційних витрат, в тому числі транспортних 

витрат, а також отриманням зовнішніми ефектом економії від масштабу, який 

виникає при зниженні витрат на одиницю продукції для кожного підприємства, що 

входить до галузі (регіону), внаслідок зростання виробництва в галузі (регіоні) в 

цілому. Географічна концентрація і близькість розташування підприємств, як 

зазначає Єрмакова О.А., «єднає підприємства і посилює їх взаємодію», також поряд 

з кращими транспортними умовами і посиленою взаємодією підприємств між собою 

в наслідок територіальної близькості,  важливим аспектом для налагодження 

взаємодії виступає також культурна ідентичність і особисті вподобання [33].  

В системі міжнародного підприємництва часто менш помітними можуть бути 

географічний аспект кластеру, а на перше місце виходить взаємодія між ними, 
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оскільки кластери визначаються відносинами між учасниками, а не членством, і 

приналежністю до окремої території. Однак підприємства, організації та інші 

учасники кластеру завжди географічно зосереджені у одному чи у сусідніх регіонах, 

навіть якщо кластер охоплює декілька країн [194]. На міжнародному рівні окремі 

кластери можуть бути об’єднані у міжнародні мережі кластерів, включаючи окремі 

території, що не мають спільних кордонів. 

Територіальна (просторова) концентрація, як зосередження підприємств на 

певній території, може спричинювати агломераційний ефект, коли підприємства 

групуються навколо основного центра - ядра агломерації за рахунок ближніх 

виробничих та інших ближніх зв'язків у формуванні ланцюга  доданої вартості [104]. 

Так, згідно з матриці, запропонованої зарубіжними вченими А. Мальбергом, 

О.Зюльвелом і І. Зандером (рис. 1.1), що виокремлюються чотири типи агломерацій 

у залежності від варіантів поєднанням двох змінних [281]: взаємопов’язаність 

підприємств і галузей, що отримують агломераційні ефекти; статичність чи 

інноваційність підприємств і галузей. 

Критерії Економічна активність в 
загальному 

Технологічно пов’язані 
галузі, підприємства 

Статична ефективність і 
гнучкість Метрополіси Індустріальні райони 

Інновації і вдосконалення Креативні регіони Кластери 

Рис.1.1. Типи економічних агломерацій 
Джерело: [281]. 

Нові форми транспорту і зв'язку, в тому числі Інтернет, можуть сильно 

змінювати просторові розміри кластеру [70]. Однак, незважаючи на можливості 

компенсації територіальної віддаленості за допомогою сучасних засобів комунікації, 

і періодичних особистих контактів, все ж територіальна  ознака  кластеру  не  втрачає 

своєї  актуальності  й  до  сьогодні,  оскільки  особливе  значення  в  кластерному 

об’єднанні  мають  регулярні  неформальні  зв’язки,  можливі  лише  в  умовах 

територіальної близькості» [21]. Тому доцільно зробити висновок, що в сучасних 

умовах потрібно розглядати не стільки територіальну близькість, як просторову 

близькість, коли передбачається окремі територіальні концентрації підприємств, яка 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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надає свої переваги та можливість доповнення або часткової компенсації 

територіальної віддаленості за рахунок використання віртуального простору для 

комунікацій. На підтвердження даної думки звернемося до вислову С.Соколенко, 

який зазначав, що при формуванні кластеру поряд з географічною концентрацією та 

близькістю в рамках окремих територій, необхідно враховувати можливість 

збільшити кількість контактів і зв’язків за рахунок сучасних засобів комунікації, 

розвитку транспортних умов тощо [104]. Однак сама  по собі концентрація 

підприємств означає лише агломерацію, що свідчить про високу ділову активність у 

регіоні, однак не обов’язково передбачає наявність певних зв’язків між 

підприємствами чи їх  спеціалізацію у певній сфері і відповідно ще не веде до 

отримання кластерних ефектів. 

2. Спеціалізація, фокусування на конкретній сфері діяльності, 

компліментарність діяльності.  

Кластер завжди передбачає спеціалізацію на конкретній сфері діяльності, 

сукупність підприємств пов'язаних спільними технологіями та навичками, які ведуть 

компліментарну діяльність. Принцип спеціалізації діяльності був визначений ще 

А.Маршаллом [61], де головними характеристиками його «промислового району», 

був високий рівень вертикальної і горизонтальної спеціалізації, коли окремі компанії 

можуть зосередитися на одній функції у виробничому ланцюжку. На підтвердження 

даного принципу, наведемо цитати сучасних дослідників, які визначать зміст 

кластеру як сукупності підприємств «спеціалізованих в певному секторі 

виробництва» (В.П.Третяк [122]), «пов’язаних технологічними ланцюжками та 

такими, що виступають альтернативою секторального підходу» (Ж.А.Мінгальова 

[65]). При цьому важливу роль у виявленні механізму діяльності кластеру відводять 

взаємозв’язкам між компаніями та іншими організаціями, визначаючи їх як 

«взаємозв’язаних в процесі створення додаткової вартості» (Я.Н.Дранев [24]),  таких 

які «спільно діють в певному виді бізнесу та характеризуються спільністю напрямів 

діяльності і взаємодоповненням один одного», «у споріднених галузях, а також 

пов'язаних з ними інституційних утвореннях в певних областях» (М.Портер [80]).  
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Спеціалізація діяльності є надзвичайно важливою умовою функціонування 

кластерів, відіграючи значну роль у розвитку кластерів в умовах посилення 

глобальних і регіональних процесів, оскільки забезпечує можливість суб’єктам 

кластеру визначити своє місце в міжнародних ланцюгах постачань і розвивати 

конкурентні переваги. Так  Л.І.Федулова наводить приклади кластерів у Франції, 

зокрема «Медичний регіон» Парижа, кластер «біополюс» Ліона, де зосереджено 450 

великих компаній, серед яких Biomerieux, Sanofi Pasteur, Roche, Merial, і тисячі 

невеликих фірм, спеціалізуються на інфекційних захворюваннях і медичній 

діагностиці, які з локальних територіальних утворень перетворились на осередок 

передових  рішень міжнародного значення у біотехнологіях і фармацевтиці  

медичній інформатиці, молекулярній і клітинній медицині [144], завдячуючи високій 

спеціалізації у даній галузевій сфері і наявності специфічних знань. 

Таким чином, в теоретичних підходах до визначення змісту функціонування 

кластеру переважна більшість авторів зазначає спеціалізацію як важливий аспект 

діяльності учасників. При цьому, в методичних підходах, що пропонуються 

авторами до виявлення кластеру, поряд зі спеціалізацією діяльності виділяють і 

фокус діяльності. Це зумовлено тим, що фокусування передбачає зосередження 

уваги на окремому виді діяльності, забезпечуючи нагромадження спеціалізованого 

потенціалу, ідей, технологій і капіталу в цілому, що надзвичайно важливо для 

розвитку інноваційного потенціалу. Спеціалізація дає уяву про зосередження 

окремих видів діяльності на окремих територіях у світовому чи регіональному 

просторі, при цьому, власне фокусування показує місце галузі у функціонуванні 

агломерації. Так, Силіконова долина - третій за величиною технологічний центр у 

США (за кількістю зайнятих у сфері високих технологій - 225300 робочих місць) 

після Нью-Йорка і Вашингтону [101]. Однак власне Силіконову долину асоціюють 

із проривними інноваціями у сфері інформаційних технологій, в той час як 

Вашингтон і Нью-Йорк мають розгалужену структуру діяльності. При цьому 

важливо, що власне у кластерах, як окремих територіальних чи просторових 

осередках, здійснюються проривні інновації, а великі агломерації, здійснюють 

локально адаптовані інновації. У даному контексті хоча і недоцільним є 
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виокремлення фокусування, як окремого принципу діяльності кластерів, його можна 

розглядати як одну із важливих складових спеціалізації, що виражається як: 

спеціалізація діяльності економічних суб’єктів на окремому виді діяльності у 

регіональному, або світовому просторі, і як фокусування суб’єктів на окремих видах 

діяльності у рамках їх діяльності. Однак просто технологічно пов’язані галузі, 

підприємства утворюють лише індустріальні комплекси, індустріальні райони, де 

часто не враховуються, взаємовідносини і зв’язки між учасниками, хоча 

підприємства і мають потенційну можливість для комунікації.  

3. Наявність стійких, інтенсивних взаємозв’язків між підприємствами, 

організаціями та інститутами 

Важливим аспектом функціонування кластеру виступають наявність 

налагоджених системи взаємозв’язків між учасниками. Так С.Розенфельд вважав, що 

географічно окреслена концентрація взаємозалежних фірм ще не є кластером. Фірми 

повинні також мати канали для виробничих трансакцій, діалогу й комунікації між 

малими та середніми підприємствами. Без активних каналів зв'язку навіть критична 

маса споріднених фірм не є локальною виробничою чи соціальною системою і, 

значить, не функціонує як кластер [95]. Схожого погляду дотримується 

М.Войнаренко, який на прикладі аналізу функціонування промислових регіонів в 

Україні зазначає, що «науково-промислові регіональні комплекси в основній 

більшості є розрізненими організаціями, які не об’єднані між собою коопераційними 

і більш того інтеграційними зв’язками» [14]. Така розрізненість суб’єктів 

господарювання не сприяє досягненню ними синергічних ефектів. І хоча 

територіально-виробничі комплекси, промислово-регіональні комплекси, 

індустріальні райони і можуть отримувати агломераційні ефекти і мають передумови 

щодо розвитку кластерів, однак в більшості випадків це різні поняття, які призводять 

до різних ефектів. Як зазначає А. Ковальські [238], в процесі функціонування 

кластеру виникає особливий капітал – «капітал взаємин», який може бути 

визначений як комплекс всіх взаємин між інститутами, компаніями та індивідами, 

заснований на усвідомленні ними приналежності до певної спільноти і на значному 

потенціалі для розвитку співпраці між схожими в культурному плані індивідами та 
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інститутами. Капітал взаємин в певному регіоні трансформується в створення 

стійких рамкових умов для розвитку співпраці. 

Найпоширенішими формами співпраці в рамках кластеру, на думку  

Калініченко Л.Л., є [41]:  економічна взаємодія (здійснення спільної  виробничої  

діяльності, система технологічної кооперації, сумісна реалізація проектів 

розвитку); логістична взаємодія; інформаційна взаємодія; правова; організаційна 

взаємодія. К. Кетельс, Г. Ліндгвіст та О. Зюльвел надають більш деталізовані 

напрямки співпраці кластерів [194]: спільне виробництво, спільні продажі, аналіз 

ринку, спільні НДКР, лобіювання бізнес-середовища, співпраця у сфері 

зростання і розширення кластеру, залучення до нього нових учасників. В цілому, 

потрібно відмітити, що взаємодія в рамках кластеру може мати різні форми і 

напрями, не обов’язково охоплюючи усі вище зазначені сфери, однак завжди 

передбачає наявність стійких взаємозв’язків між учасниками кластера.  

Міжнародний кластер, охоплюючи території декількох  країн,  може розвивати 

різного роду міжнародні зв’язки, наприклад, у формі аутсорсингу і розвитку прямого 

іноземного інвестування для підтримки їх конкурентоспроможності [144]. При 

цьому стійкість зв’язків між учасниками залишається обов’язковою умовою для 

функціонування кластеру, без якої такі форми співробітництва не можна визначити 

як кластер, воно буде мати більше характер окремого проекту, якщо націлене на 

окремий визначений проміжок часу, простої або багатосторонньої кооперації, якщо 

в систему взаємовідносин включено лише декілька підприємств або просто 

свідчитиме про неуспішність створення кластеру. 

4. Юридична і організаційна самостійність учасників 

Юридична і організаційна і господарська самостійність учасників кластеру – це 

важливий принцип, який відрізняє його від індустріальних, фінансово-промислових 

груп, концернів та інших інтеграційних об’єднань підприємств, де всі учасники 

знаходяться під одним керівництвом, що не передбачає взаємодії між ними на 

добровільних умовах. Потужність групи і можливість розвитку її розвитку також 

обмежена ресурсами самої групи. Як приклад від противного можна навести також 

територіально-виробничі комплекси, засновані ще в СРСР і характерні для 
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командно-адміністративної економіки, де відбувалось планове заснування і розвиток 

комплексу, взаємодія підприємств контролювалась згори для досягнення 

поставлених цілей, а не була результатом добровільного об’єднання підприємств, 

тому ряд таких об’єднань, не зважаючи на територіальну агломерацію, спеціалізацію 

і наявність підтримуючих галузей, не функціонують за кластерними типами. 

5. Конкурентне середовище в середині кластеру 

Конкуренція є необхідною і визначальною умовою ефективного 

функціонування суб’єктів підприємництва у кластерах, стимулюючи учасників 

кластеру до більш ефективної діяльності, забезпечуючи активізацію інноваційного 

процесу, краще задоволення потреб споживачів та мінімізацію витрат. Конкуренція 

в рамках кластеру носить форму не згубної, а навпаки стимулюючої розвиток і 

функціонування компаній, що пов’язано з поєднанням механізмів конкуренції з 

кооперацією у рамках кластерного співробітництва, так званої коопетиції [37]. 

Стратегія коопетиції не відповідає загальноприйнятим правилам і поєднує 

суперечливі поняття конкуренції та співпраці, причому: поведінка конкурентна 

визначається і сприймається як така, що виключає взаємодію. Поведінка 

коопераційна розуміється як така, що виключає конкуренцію. При аналізі даного 

явища, його сприймають або як нову форму конкуренції (у даному аспекті 

коопетиція вписується у парадигму конкуренції, а співпраця стає елементом 

діяльності конкурентної і діяльності коопераційної, оскільки обидві форми 

дозволяють отримати конкурентну перевагу);  або як співпрацю (тоді коопетиція 

стає її особливим випадком). У даному контексті важливим є той факт, що будь-

які відносини з партнером-конкурентом не є стабільними – ані щодо форми, ані 

щодо змісту [78]. Функціонування учасників кластеру на принципах поєднання 

конкуренції з відносинами у сфері співробітництва формує ефективний механізм 

взаємодії учасників, що сприяє ефективному функціонуванню учасників і 

розвитку кластеру в цілому. 

6. Взаємної вигоди від спільної діяльності. 

В результаті функціонування кластеру виникають синергетичні ефекти, 

системний ефект від посиленої формальної взаємодії підприємств – учасників. При 
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цьому лише деякі вчені у визначенні наводять результат такої взаємодії підприємств, 

визначаючи поняття кластеру, описуючи його як «досягнення конкретного 

господарського ефекту та посилюють ринкові конкурентні переваги», 

«забезпечуючи на конкурентній основі синергетичний ефект», «в цілях освоєння 

нових технологій і підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції», «з 

метою підвищення конкурентоспроможності кінцевої продукції та економічного 

зростання регіону».  

Систематизуючи підходи до визначення результатів діяльності кластеру, 

потрібно відзначити, що лише не значна кількість учених зазначає кінцевий 

результат діяльності кластеру, який полягає у досягненні наступної мети «для 

просування продукції на нові ринки» (Яшева Г.А. [165]), «забезпечує синергетичний 

ефект у розвитку відповідних територій та дифузію інновацій між ними» (Михайлов 

А.С. [64]), «у кінцевому підсумку сприятиме підвищенню рівня міжнародної 

конкурентоспроможності країн-учасниць та їхньому соціально-економічному 

розвитку» (Черних В.В.[154]). На наш погляд однією з основних рис, які притаманні 

кластерам і відрізняють його від інших утворень є саме результат, синергічний та 

інші ефекти, які виникають в результаті кластерної взаємодії, тому такий аспект має 

бути виокремлений як атрибут кластеру. 

Таким чином, 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. Міжнародний кластер може виступати загальною назвою для 

транскордонних кластерів, транснаціональних кластерів, міждержавних та 

інших міжнародних утворень, які функціонують на принципах кластеру. 

 
  

 



28 
 

1.2. Міжнародні інноваційні кластери у посиленні стійкості суб’єктів 
господарювання 
 

Наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. процес створення та нагромадження 

нових знань спричинив перехід до якісно нового стану економіки, де знання 

стали самостійною продуктивною силою. Інноваційна діяльність стає основою 

майбутнього розвитку країни за рахунок практичного використання нових знань для 

зростання обсягів суспільного виробництва, якісного розвитку національної 

економіки та зміцнення національної конкурентоспроможності, визначаючи її 

перспективи на світовому ринку і місце в міжнародному поділі праці.  

Перший економіст, який підкреслив важливість інновацій був Й. Шумпетер, 

який, на основі дослідження  індустріальних округів, стверджував, що існує «процес 

промислової мутації, яка безперервно революціонізує економічну структуру 

зсередини, постійно руйнуючи старе з постійним створенням нового», називаючи 

цей процес «творчого руйнування», який викликає постійний прогрес і покращує 

рівень життя для всіх і розглядаючи даний процес у наступних випадках [162]: 

введення нового блага або нової якості старого, введення нового способу 

виробництва, відкриття нового ринку, завоювання нового джерела постачання. 

Згідно з визначення Комісії ЄС [288], інновації - це комерційно успішна експлуатація 

нових технологій, ідей і методів, за допомогою впровадження нових продуктів або 

процесів, або за рахунок поліпшення існуючих. Так, інновації розглядаються як нові 

продукти, нові послуги, нові процеси, нові бізнес-моделі, які призначені для 

використання і створення комерційної цінності. 

Ряд вчених зазначають, що кластери є особливо корисними для стимулювання 

інновацій, оскільки їх «структурні особливості і логіка розвитку» добре поєднуються 

з характеристиками сучасних інноваційних процесів [14], що особливо актуально в 

сучасних умовах, коли концептуально змінюються підходи до інновацій і принципи 

інноваційної діяльності у відповідь на зростаючі ринкові вимоги, зумовлені 

подальшим розвитком науково-технічного прогресу, скороченням циклів розробки 

та прискореного виведення продуктів на ринок, посиленням конкуренції на 

світовому ринку. В таких умовах інноваційний процес вже не може бути ефективно 
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реалізований поодинокими підприємствами, а лише у тісній взаємодії різних 

підприємств та установ. Як зазначає М.П. Войнаренко, світовий досвід показує, що 

сучасне високотехнологічне виробництво може бути засновано лише на процесах 

інтеграції наукових, інноваційних, виробничих підприємств різного типу, що 

можлива в умовах ефективного функціонування кластерів [14]. Однак, 

Дегтярьова І.О,  посилаючись на аналіз світового досвіду кластерів, зазначає, що 

кластери не  завжди  можуть  бути  ефективними, і у світовій  практиці  існує  

багато  таких структур,  які  не  досягли  успіху  і  не  мають  суттєвих 

конкурентних  переваг [21], і відповідно не сприяють розвитку інноваційної 

діяльності чи іншим якісним перетворенням діяльності учасників. 

Таким чином, питання взаємозв’язку результатів діяльності кластерів та їх 

інноваційної спрямованості в науковій спільноті залишається неоднозначним, тому 

необхідним є його уточнення. Так, визначаючи поняття інноваційний кластер, 

потрібно відзначити, що існує дві групи підходів до його трактування. Одна група 

вчених розділяє кластери на інноваційні та неінноваційні, інша група вчених 

розглядає лише інноваційні кластери у розумінні кластеру.  До першої групи можна 

віднести підходи вчених, які виокремлюють  індустріальні та традиційні кластери, 

зокрема запропонована А. Мальбергом, О.Зюльвелом і І. Зандером класифікація 

[281], яка з точки зору критерію інноваційна активність поділяє агломерації на 

індустріальні регіони (відсутня) та кластери (присутня інноваційна активність). До 

другої групи, що ототожнює кластер та інноваційний кластер, потрібно віднести 

підхід С.Соколенка, який визначав кластер як «локалізацію інноваційної діяльності» 

[103]. В європейській економічній науці та в нормативно-правових документах під 

кластером також розуміли форми своєрідної дифузії інновацій та інвестицій, часто 

зазначаючи, що кластери не можуть існувати в неінноваційних сферах. Так в 

документі, підготовленому Єврокомісією «Community framework for state aid for 

research and development and innovation» зазначається, що діяльність кластерів 

«скерована на розвиток інноваційної активності» [188].  Не зважаючи на наявність 

зв’язку між функціонуванням кластеру та розвитком інноваційної діяльності у 

ньому, все ж існує ряд кластерів у традиційних галузях економіки, які не здійснюють 
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інноваційну діяльность [155], тому у процесі формування кластеру потрібно 

розрізняти окремо інноваційні кластери і традиційні кластери. 

Розкриваючи визначення сутності власне інноваційних кластерів і механізми 

забезпечення інноваційної діяльності у них, потрібно відзначити наступне. Так з 

проаналізованих нами визначень власне інноваційного кластеру (додаток А) можна 

зробити висновок, що практично не визначається міра і рівень інноваційної 

діяльності у кластерах, або обов’язковість присутності науково-дослідних 

організацій та інститутів, щоб охарактеризувати його як такий. Однак більшість 

вчених сходиться на думці, що це кластер, який спрямований на впровадження 

інновацій, визначаючи особливості інноваційного кластеру як:  

− «інтегрований осередок генерації наукових знань, ідей, центрів підготовки 

висококваліфікованих кадрів, які випускають інноваційну і наукомістку продукцію» 

(Єжакова Н.В.[32]);  

− об'єднання організацій, «спрямованих на стимулювання інноваційної 

діяльності шляхом стимулювання інтенсивної взаємодії, спільного фінансування 

об'єктів і обміну знань і досвідом, а також ефективного сприяння передачі 

технологій, мереж і розповсюдження інформації серед підприємств у кластері» 

(Еврокомісія [188]); 

− об'єднання різних організацій, що «дозволяє використовувати переваги 

внутрішньофірмової структури і ринкового механізму, що дає можливість більш 

швидко і ефективно розподіляти нові знання, наукові відкриття та винаходи» 

(Плотников А.П. [76]); 

− «регіональні концентрації великих і малих компаній, які розробляють творчі 

продукти і послуги, об'єднують критичну масу навичок і талантів і характеризуються 

високим рівнем взаємодії підприємців, вчених і новаторів» (Везнер Ч. [213]); 

− «система тісних зв'язків між фірмами, їх постачальниками і клієнтами, а 

також інститутами знань, що сприяють появі інновацій» (Ермоленко В. В.[30]). 

Таким чином, інноваційний кластер розглядається як такий кластер, що дає 

можливість більш швидко і ефективно використовувати нові знання, наукові 

відкриття і винаходи, і спрямований на впровадження інновацій і досягнення 
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найвищих кінцевих результатів діяльності. Розглядаючи більш детально такі 

властивості кластеру, необхідним є розкриття складових елементів і механізмів, що 

забезпечують функціонування інноваційної діяльності в процесі формування 

кластерів (табл.1.6). 

Таблиця 1.6 
Складові розвитку інноваційної  діяльності у міжнародних кластерах 

 Підхід Складові розвитку інноваційної 
діяльності Механізм впливу 

У
мо

ви
 б

ізн
ес

-
се

ре
до

ви
щ

а 
 

«Ромб» 
М.Портера 
 

− Параметри попиту. 
− Параметри факторів виробництва. 
− Наявність підтримуючих галузей. 
− Стратегії фірм у галузі і конкуренція 

між ними. 

Можливості впровадження 
інновацій (наявність факторів, 
підтримуючих галузей) і потреби в 
їх впровадженні (конкуренція, 
попит)  

Попит і 
пропозиція на 
інновації  

− Чинники пропозиції нових 
технологій. 

− Чинники попиту, які стимулюють 
до впровадження нових технологій. 

Середовище діяльності, що 
«штовхає» до впровадження 
інновацій або «втягує» у 
інноваційну діяльність 

С
тр

ук
ту

рн
і в

за
єм

оз
в’

яз
ки

 м
іж

 
уч

ас
ни

ка
м

и 

Взаємо-зв’язки 
у рамках 
міжнародних 
ланцюгів 
постачань 

− Інтеграція до міжнародних 
ланцюгів постачань 

− Інтернаціоналізація за мережевою 
моделлю Упсала 

− Управління міжнародними 
каналами постачань  

Відкриття нових можливостей для 
сприяння розвитку інновацій 
(отримання досвіду, доступ до 
знань, участь у спільних проектах з 
іноземними учасниками) і поява 
нових загроз (посилення конку-
ренції, нові вимоги до якості, 
вартості тощо) 

Взаємозв’язки 
між 
учасниками 
кластеру за     
Г.Ліндгвістом 
О.Зюлвелом  
Механізм 
«потрійної 
спіралі»  

− Параметри зовнішніх зв’язків: у 
напрямі кластер-глобальний ринок, 
з іншими кластерами  

− Параметри зв’язків всередині 
кластеру: між фірмами; між 
фірмами та організаціями освіти; 
науково-дослідними організаціями; 
фінансовими організаціями  та 
державними органами. 

Відкриття нових можливостей для 
підприємств, пов’язаних з доступом 
до локальної інформації, знань і 
НДДКР; можливості координації 
діяльності між учасниками для 
сприяння інноваційній діяльності і 
спільного вироблення стратегій 
інтернаціоналізації підприємств 

М
ех

ан
ізм

и 
ро

зп
ов

сю
дж

ен
ня

 
зн

ан
ь 

і т
ех

но
ло

гі
й 

Концепція 
«маршаліан-
ської трійці» 

− Формування пулів (об'єднання) на 
ринку праці (спеціалізований ринок 
праці) 

− Спеціалізація постачальників  
− Перелив знань  

Концентрація спеціалізованих 
підприємств сприяє зростанню 
гнучкого ефекту масштабу, 
продуктивності, різноманітності і 
полегшенню нововведень  

Канали 
поширення 
знань і 
технологій за 
Тер Валь, Л. 
Анне  

− Прямі зв'язки у напрямі 
співробітництва;  

− Високий рівень неформальної 
взаємодії в рамках кластеру.  

− Створення спін-оффів. 
− Мобільність робочої сили. 

За допомогою визначених каналів і 
способів у спеціалізованих 
промислових районах відбувається 
більш швидке поширення 
специфічних знань та ідей між 
фірмами  

Джерело: складено автором на основі даних: [266], [221], [178], [286]. 
 

З табл. 1.6 видно, що факторами розвитку інноваційної  діяльності у 

міжнародних кластерах можуть бути представлені  з позиції визначення трьох 

факторів: умови бізнес-середовища, налагодженість структурних взаємозв’язків між 
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учасниками та механізми дифузії знань і технологій. Середовище всередині країни 

може здійснювати стимулюючий вплив, заохочуючи суб’єктів підприємництва 

до новаторства і вдосконалення своєї діяльності, виступаючи запускним 

механізмом щодо розвитку і впровадження нових технологій. або навпаки, 

стримуючий вплив для розвитку інноваційної діяльності і впровадженню 

нововведень. У контексті даного поділу, з точки зору аналізу можливостей 

підвищення технологічного розвитку підприємств, фактори ромбу конкурентних 

переваг М. Портера можна згрупувати на чинники попиту, які стимулюють до 

впровадження нових технологій (нові можливості співпраці з університетами і 

науково-дослідними інститутами; поява нових технологій, які можуть бути 

застосовані у господарській діяльності) і чинники пропозиції технології (підвищення 

тиску з боку конкурентів; можливості виходу на нові ринки або збільшення обсягів 

продажів на існуючих ринках; нові запити з боку урядових/державних замовників 

(через державні закупівлі); нові запити з боку комерційних замовників) [221; 266].  

Підприємства взаємодіють між собою на основі складної системи зв’язків 

покупець-продавець в рамках ланцюгів доданої вартості в кластері. Зміна умов 

попиту на продукцію одних підприємств буде визначати попит на продукцію 

постачальників цих підприємств і змінюючи попит на продукцію у всьому ланцюгу 

створення вартості. Аналогічна ситуація відбувається і щодо параметрів пропозиції і 

конкуренції на кожній ланці у рамках ланцюгів постачань кінцевої продукції. 

Уданому випадку великі фірми можуть брати на себе провідну роль (роль так званого 

осередку), часто впроваджуючи нові технології, визначаючи основний 

технологічний рівень у кластері та стимулюють подальший місцевий розвиток 

підприємств. Доцільно навести приклад результатів дослідження, проведених 

Б.Сільвестре, щодо діяльності підприємств у басейні видобутку нафти і газу Кампос, 

головної нафтовидобувної провінції в Бразилії, яка стала осередком передового 

досвіду у сфері розвідки нафти і газу у глибоких і надглибоких водах та у сфері 

виробництва нафтопродуктів, де поштовхом до інноваційних зрушень стала 

діяльність  основної компанії Національна нафтова компанія «Petrobras» починаючи 

застосовувати передові технології і методи нафто- і газовидобування, впливаючи на 
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посилення інноваційного рівня інших компаній. Компанії постачальники у відповідь 

на задоволення потреби даної компанії у нових матеріалах і обладнанні, починають 

відповідно виробляти або ж закуповувати новітнє обладнання з метою подальшої 

поставки на «Petrobras» [277]. Специфіка інновацій у даному аспекті також залежить 

від того, що раніше не доступна інформація і знання, стають доступною для однієї, 

або декількох компаній у кластері, а потім поступово освоюються й іншими.  

У випадку, якщо місцева база партнерів по НДКР не має потенціалу щодо 

розвитку, джерелом розвитку технологічних інновацій можуть виступити 

міжнародні зв’язки. Часто провідні організації у кластері виступають в ролі 

важливого посередника в залученні партнерів по співпраці, глобальних і 

локальних підприємств до кластерів, таким чином розширюючи кількість 

потенційних партнерів по технологічному співробітництву. Процес 

інтернаціоналізації, спонукуваний фірмами – лідерами кластерних утворень та 

асоціацією кластерів, стимулює розвиток додаткових зв'язків у сфері обміну 

знаннями між кластерами. У деяких випадках, діючі особи, що перебувають поза 

кластером, такі як ТНК, можуть також сприяти інтенсифікації вхідного потоку 

зовнішніх знань, що надходить у кластер. У кінцевому рахунку, додаткові 

поглинені знання в кластері розподіляються всередині кластера і досягають тих 

компаній, які не мають взагалі або мають обмежені зовнішні зв'язки [238]. Таким 

чином, налагодження міжнародного науково-технічного співробітництва в 

рамках кластерів може виступати інструментом залучення та освоєння 

передових технологій, доступу до нововведень високого технічного рівня, 

виступаючи як засіб економії витрат коштів і часу на НДДКР, а також 

підвищуючи можливості освоєння продукту, що виробляється із застосуванням 

придбаних технологій. Інтеграція учасників у міжнародні кластерні утворення у 

даному випадку відкриває наступні переваги [238]: доступ до нових знань, ноу-хау і 

технологій, яких  не має національна  мережа,  більш легкий доступ до інформації 

щодо ринку (наприклад, поточних потреб клієнтів) і останнім технологічним 

досягненням; ширший доступ до обмежених ресурсів і компетенції, завдяки їх 

взаємодоповнюваності в кластерних структурах; покращений обмін досвідом та 
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інформацією на міжнародному рівні, доступ до нових ринків і нових партнерів по 

співробітництву; більша кількість можливостей для вступу в спільні науково-

дослідні проекти та інші види діяльності, орієнтовані на створення інновацій. 

Вперше явище територіальної дифузії знань в окремих регіонах, де існує 

концентрація спеціалізованих виробництв було висвітлено Альфредом 

Маршаллом, зокрема в праці «Принципи економічної науки» «Таємниці професії 

перестають бути таємницями, але як би пронизують всю атмосферу ... винаходи 

і удосконалення в машинному обладнанні, в технологічних процесах і в 

загальній організації виробництва відразу ж піддаються обговоренню: якщо один 

запропонував нову ідею, її підхоплюють інші і доповнюють власними 

міркуваннями, і вона, таким чином, стає джерелом, у свою чергу породжує нові 

ідеї» [61]. У підході А.Маршалла, ефекти від локалізованої дифузії знань 

доповнюються двома іншими факторами: (1) позитивні зовнішні ефекти, що 

випливають із спеціалізації і (2) розвитком ринку спеціалізованої праці.  

Зарубіжні автори Тер Валь і Л. Анне розглядають наступні напрями 

поширення міжфірмових знань у кластері, які сприяють зростанню інноваційної 

активності учасників кластеру, такі напрями дифузії знань і технологій у рамках 

кластеру [286]: прямих зв'язків між учасниками кластеру у напрямі 

співробітництва і кооперації; високого рівня неформальної взаємодії у спільноті 

підприємців  в рамках кластера; поширення знань і технологій через створення 

так званих спін-оффів (дочірніх компаній або компаній, які виокремились в 

окрему структуру від материнської компанії тощо), які є невід’ємною складовою 

розвитку кластеру; поширення знань з однієї фірми в іншу у зв’язку із 

мобільністю робочої сили, досвідчених і кваліфікованих працівників.  

В кластері процес поширення, перетікання знань відбувається через пряме 

співробітництво з постачальниками, споживачами, посередниками, науково-

дослідними організаціями, що було описано раніше, а також через неформальні 

комунікації між працівниками у кластері. При неформальній взаємодії 

інформація вбирається працівниками при навчанні, передається при особистому 

спілкуванні, через соціальні мережі тощо. Ефект від такої взаємодії пояснюється 
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концепцією неявного знання («tacit knowledge»), яка була розроблена М. Полані  

в 50-ті роки ХХ століття. Неявне знання, що охоплює особистісний досвід, набір 

певних фактів, навички роботи в конкретних умовах тощо, є ключовим 

фактором, що забезпечує поширення нових технологій і інновацій в кластері. 

Неявна інформація, на відміну від кодифікованої, не може бути легко передана, 

бо вона не є чітко сформульованою [130]. При цьому саме в умовах 

приналежності до одного кластеру, рівень неявного знання співробітників різних 

підприємств вирівнюється, полегшуючи процес прийому-передачі нових ідей, 

бізнес - процесів і технологій, які надалі удосконалюються і передаються далі, 

зміцнюючи таким чином конкурентні переваги кожного учасника кластера і 

збільшуючи конкурентоспроможність кластера в цілому.  

Процес передачі знань у міжнародному масштабі між окремими країнами 

більш структурований і планомірний,  відповідає більш формалізованим або 

кодифікованим формам передачі знань і технологій. Важливою відмінністю між 

локальною передачею та міжнародним трансфером знань і технологій є 

регулярні  неформальні  зв’язки,  можливі  лише  в умовах територіальної 

близькості [21], тому, не зважаючи на сучасні можливості транспорту і 

комунікацій, передача знань і технологій в міжнародному середовищі має 

обмежені можливості щодо передачі неявних знань. 

Поряд з позитивними аспектами інтеграції кластерів до системи 

світогосподарських відносин, виникають і негативні аспекти. Однак, при 

формуванні міжнародного кластеру і інтеграції до нього іноземних учасників, 

необхідно узагальнити основні можливі напрямки впливу таких утворень на 

посилення стабільності і визначити основні напрями нестабільності, пов’язані з 

міжнародною діяльністю таких структур.  

 У сучасному світогосподарському устрої чітко окреслені дві тенденції, які 

зумовлюють підвищений ризик дестабілізації функціонування і розвитку 

економічних систем: по-перше, до подальшого зростання відкритості економік 

світу, що виявляється у зближенні національних економік, їх тісній взаємодії і 

взаємопроникненні через розвиток міжнародного руху товарів, послуг, факторів 
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виробництва, інформації, технологій; по-друге, до посилення негативних 

зовнішніх імпульсів, що виникають у наслідок  змін зовнішнього попиту, вартості 

окремих ресурсів на світовому ринку, умов торгівлі, світових процентних ставок, 

міжнародних потоків капіталу і можуть призводити до негативних ефектів та 

пришвидшення їх передачі порівняно з позитивними наслідками інтеграції до 

світогосподарського простору [152; 170]. За таких умов, визначальним 

індикатором конкурентоспроможності економіки чи її окремих суб’єктів з 

позицій здатності протистояти зовнішнім загрозам і отримувати додаткові 

ресурси і позитивні аспекти від інтеграції у зовнішньоекономічний простір є 

стійкість економічної системи в цілому та окремих її елементів [170]. 

У даному контексті постає необхідність визначення специфіки і напрямків 

впливу формування міжнародних інноваційних кластерів і їх подальшої 

інтеграції до системи світогосподарських зв’язків на забезпечення економічної 

стійкості такого утворення, його учасників, регіонів і країн їх діяльності. 

Формування кластерів розглядається науковцями, серед яких О.С.Гусенко [19], 

О.А.Єрмакова [33], В.І.Чужиков [155;156], О.Д.Лукяненко [155], Д.А.Харт [216], 

О.А. Ходжоян [170], Г.Кайнеллі [173], як напрямок підвищення стійкості 

підприємств і економічних систем регіонів, де вони функціонують. 

Визначення того, яким чином кластери впливають на забезпечення 

економічної стійкості суб’єктів господарської діяльності, передбачає необхідність 

виявлення специфіки самого поняття «стійкості». Проблематикою вивчення питання 

«стійкості» по відношенню до економічних систем стали застосовувати лише в кінці 

XX сторіччя для відображення особливостей її динаміки в умовах негативних 

впливів зовнішнього середовища: налагодженості механізмів саморегуляції і 

управління національної економіки, формування оптимальних макроекономічних 

пропорцій відтворення, раціонального використання ресурсів, забезпечення 

стабільного економічного зростання і здатності до прогресивного розвитку. Існують 

різні підходи до трактування поняття економічної стійкості. Так Попельнюхов Р. 

вважає, що «стійкість економічної системи відображає її здатність ефективно 

протидіяти несприятливим внутрішнім і зовнішнім впливам, адекватно та швидко 
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змінювати свою внутрішню структуру відповідно до різних умов» [77]. Мохонько Г., 

аналізуючи стратегічну  стійкість  підприємства, визначає її як «здатність 

підприємства  досягати  місії  та  поставлених  стратегічних  цілей  за  постійного  

дестабілізуючого  впливу  чинників  зовнішнього   та  внутрішнього   середовищ,  

зберігаючи  свою  цілісність  і  гармонійний  розвиток» [66]. Фещур Р., Баранівська Х. 

інтерпретують поняття «стійкість системи» в економіці стосовно підприємства як  

«здатність підтримувати параметри у конкретний момент часу» (стійкість 

динамічної рівноваги), «утримувати відхилення параметрів від вектора динамічної 

рівноваги» (стійкість функціонування) і «підтримувати траєкторію свого розвитку 

поблизу деякої оптимальної (планової) траєкторії» (стійкість розвитку)[146]. Так 

стійкість економічних суб’єктів можна розглядати як його здатність досягати 

поставлених цілей, протидіяти несприятливим внутрішнім і зовнішнім впливам, що 

може справедливо для підприємств, для кластерів, регіонів і країн їх функціонування.  

З виявлених нами критеріїв поділу чинників стійкості, найбільш поширеними є 

ті, що виділяють окремо зовнішні та внутрішні чинники стійкості; однак, на думку 

Козловського С. В., правильнішим був би їх поділ на ті, які можуть її порушити, і ті, 

які її забезпечують [51]. Для виявлення здатності учасників кластеру протидіяти 

зовнішнім негативним чинникам, необхідно виявити чинники, які можуть порушити 

цю стійкість. На думку Старостіної А.О. і Кравченка В.А., щоб виявити чинники 

ризику, слід використовувати методику, яку застосовують для аналізу чинників 

макро- та мікромаркетингового середовища. Різниця між маркетинговими 

факторами та факторами ризику в імовірності останніх [108]. Така методика 

передбачає поділ усіх ризиків і загроз на три рівні у залежності від їх 

підконтрольності (макро-, мікро-, внутрішні).  

Так для визначення специфіки впливу міжнародних інноваційних кластерів на 

підвищення стійкості його учасників, територій і країн діяльності ми визначили 

наступні напрямки впливу інтеграції підприємств до міжнародних кластерних 

структур (табл.1.7). 
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Таблиця 1.7 
Вплив міжнародних інноваційних кластерів на підвищення 

економічної стійкості учасників кластеру 

Вплив інноваційних кластерів на підвищення 
стійкості  

Специфіка міжнародних інноваційних  
кластерів у підвищення стійкості  

1. Об’єднання внутрішньоргінізаційних зусиль і компетенцій учасників кластеру 
Більш успішна і ефективна діяльність 
учасників кластеру за рахунок об’єднання 
зусиль учасників і виникнення загального 
синергетичного ефекту дозволяє бути менш 
вразливими до негативних впливів глобальних 
шоків.  Можливість впливати на чинники, що 
для кожного окремого підприємства характери-
зуються як зовнішні, завдяки координації 
діяльності між учасниками кластеру, більшої 
могутності і впливовості кластеру. 

Об’єднання зусиль учасників з різних країн і  
залученню до нього більшої кількості учасників, 
розширення доступу до знань, технологій, 
партнерів по кооперації, можливість здійснити 
диверсифікацію партнерів; розширений доступ до 
капіталу, можливість об’єднання зусиль щодо 
просування продукції; отримання переваг від 
міжнародної фінансової діяльності. 

2. Розповсюдження синергетичного ефекту на учасників кластеру з різних країн 
Кластер як один цілісний суб’єкт передбачає 
об’єднання як можливостей, так і загроз, що 
виникають для окремих учасників і можуть 
розповсюджуватись на весь кластер.  

Учасники кластеру знаходяться під впливом 
декількох бізнес-середовищ, що означає, що 
загрози і можливості для учасників в одній країні, 
можуть також впливати на діяльність учасників в 
іншій країні кластеру, оскільки учасники кластеру 
пов’язані тісними зв’язками. 

3. Самодостатність кластерної організації, орієнтація на внутрішні зв’язки  
Можливість уникнення впливу негативних 
проявів зовнішнього середовища за рахунок  
орієнтації на внутрішні ресурси кластеру за 
рахунок здійснення повного спектру науково-
дослідної та виробничо-комерційної діяльності 
в середині кластеру, а зовнішні зв’язки 
обмежені. Однак, надмірна орієнтація на 
внутрішні контакти і знання може спричинити 
ефект замкнутості, що може навпаки 
підвищити вразливість учасників кластеру. 

Маючи більш широкий доступ до  партнерів по 
науково-дослідній та виробничо-комерційній 
діяльності; ширшу базу споживачів, існує більша 
вірогідність сформувати самодостатній кластер. 
Однак, міжнародного кластеру функціонує в 
середовищі декількох країн, передбачаючи 
чутливість до впливу їх змін, а також власне 
міжнародного середовища взаємодії учасників 
(регулювання міжнародної торгівлі, зміни 
валютного курсу  тощо), що створює елемент 
нестабільності 

4. Адаптація учасників кластеру, внутрішня реорганізація кластеру у відповідь на 
зовнішні зміни 

Більш ефективна адаптація підприємств у 
кластері до зовнішніх чинників, порівняно з 
окремими підприємствами, оскільки: 
- Інноваційна діяльність кластеру дозволяє 

підприємствам знайти нові напрямки 
зростання, нові форм взаємодії, конкуренції 
і кооперації, що часто дозволять знизити 
наслідки кризових явищ. 

- Можливість реорганізації структури 
кластеру, використовуваних ресурсів і 
факторів виробництва, переорієнтації на 
інші сегменти споживачів дозволяє 
підвищити ефективність кластеру. 

При цьому, кластер в цілому і регіони як і 
країни його функціонування можуть виграти 
більше, ніж окремі підприємства – учасники. 

Специфіка адаптації підприємств у міжнародному 
кластері до зовнішніх чинників полягає у 
наступних можливостях: пов’язаних із 
міжнародною мобільністю факторів виробництва, 
оскільки ресурси у рамках кластеру будуть 
перетікати в країни, де вища ефективність їх 
використання; можливості переорієнтуватись на 
іноземних споживачів тощо. 
Такий перерозподіл ресурсів в рамках 
міжнародного кластеру, на рівні кластеру дасть 
позитивний ефект, однак завдяки функціонуванню 
внутрішнього ринкового механізму кластеру, в 
структурі кластеру залишаються лише ефективні і 
конкурентоздатні підприємства і країни, що може 
означати вихід із діяльності окремих підприємств 
і країн, що менш ефективні. 

Джерело: розроблено автором. 
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З табл. 1.7 видно, що вплив міжнародних інноваційних кластерів на підвищення 

стійкості учасників кластеру залежить від таких параметрів діяльності кластеру як: 

можливість адаптації учасників кластеру до змін зовнішнього середовища і 

здійснення внутрішньої реорганізації кластеру у відповідь на зовнішні зміни; 

можливість об’єднання зусиль учасників кластеру; самодостатність кластерної 

організації, орієнтація на внутрішні зв’язки. Розглядаючи вплив інтеграції до 

міжнародних кластерних структур більш детально, необхідно виокремити наступні 

напрямки впливу. 

1. Об’єднання внутрішньоргінізаційних зусиль і компетенцій учасників 

кластеру 

Інноваційна діяльність може бути з більшою ефективністю реалізована у разі 

здійснення її в рамках міжнародних кластерів, що відбувається завдяки консолідації 

потенціалу різних наукових установ, інноваційних структур, банківських та інших 

фінансово-кредитних установ, концентрації зусиль і спеціалізації на певних 

напрямках діяльності [239], оскільки об'єднання  в  кластер  формує  не  спонтанну  

концентрацію  різноманітних  наукових  і технологічних  винаходів,  а  певну  

систему  поширення  нових  знань  і  технологій, а стійкість зв'язків між учасниками 

кластеру є основною складовою  «ефективної  трансформації винаходів  в  інновації,  

а  інновацій  у  конкурентні  переваги» [14]. 

Важливими аспектами підвищення ефективності реалізації інноваційної 

діяльності у разі здійснення її в рамках міжнародних кластерів є наступні: 

1. Співробітництво між науково-дослідним і виробничим секторами 

(можливості кооперації між підрозділами науково-дослідного і виробничого 

секторів, забезпечують можливість співпраці та координації діяльності між 

організаціями, що займаються науково-дослідницькою діяльністю, і компаніями, що 

застосовують результати даної діяльності на практиці). 

2. Розвиток ефективної інноваційної інфраструктури (під інноваційною 

інфраструктурою розуміється сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих 

організацій, систем, необхідних і достатніх для ефективного здійснення інноваційної 

діяльності та реалізації нововведень, об’єднуючи організації різних видів: фірми, 
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інвесторів, посередників, наукові та державні установи, які своєю діяльністю 

охоплюють увесь інноваційний цикл — від генерації науково-технічної ідеї до 

реалізації нововведення). 

3. Розширення зовнішніх зв’язків підприємств у сфері міжнародного науково-

технічного співробітництва (налагодження міжнародного науково-технічного 

співробітництва в рамках кластерів може виступати інструментом залучення та 

освоєння передових технологій, доступу до нововведень високого технічного рівня, 

виступаючи як засіб економії витрат коштів і часу на НДДКР, а також підвищуючи 

можливості освоєння придбаного продукту, формуючи передумови щодо 

можливості розширення експорту конкурентоспроможної продукції, що 

виробляється із застосуванням придбаних технологій). 

Іншим наслідком об’єднання внутрішньоргінізаційних зусиль і компетенцій 

учасників кластеру є можливість впливати на чинники, що для кожного окремого 

підприємства характеризуються як зовнішні, з метою мінімізації негативного впливу 

загроз і формування сприятливих можливостей. Так завдяки координації діяльності 

учасників в рамках кластеру стає можливий їх вплив на частину загроз першого 

рівня, які окрема компанія  не може контролювати поодиноко. Так кластерна 

організація може сприяти змінам ринкового середовища, здійснювати такі напрями 

діяльності: лобіювання державної політики (регулювання діяльності суб’єктів 

підприємництва, політики стосовно інвестування в інфраструктуру, виділення 

грантів на фінансування інвестиційних проектів), сприяння створенню і 

привабленню нових учасників на ринок (створенню нових підприємств, організації 

бізнес-інкубаторів, приваблення венчурних компаній). 

Такий вплив і можливість його реального здійснення залежатиме від розміру і 

потужності кластеру, однак кластер в цілому має більші можливості для координації 

своєї діяльності з державними органами влади і вироблення більш ефективних і 

адекватних рішень щодо сприяння стійкості підприємств в умовах зовнішніх шоків. 

Частина загроз другого рівня, які зазвичай окрема компанія не може контролювати в 

рамках своєї звичайної діяльності, «інтерналізується» в рамках кластеру, тому їх у 
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загальному можна розцінювати як внутрішні по відношенню до кластеру чинники і 

можливість їхньої підконтрольності усередині кластеру. 

Інтерналізація чинників бізнес-середовища означає, що окремі суб’єкти 

підприємництва чи їх об’єднання набувають можливість контролю окремих 

чинників бізнес-середовища, які вважаються непідконтрольними або частково 

контрольованими, у наслідок посилення присутності і зростання їх ролі у окремому 

середовищі. Можливість інтерналізації суттєво залежатиме від розміру і потужності 

кластеру. Зокрема,  Харт Д. А, зазначає, що великі корпорації, в тому числі ТНК, 

поширюють свою присутність на світових ринках на основі глобалізації своєї 

діяльності і глобальному просуванні власних інновацій. Глобалізація дозволяє таким 

структурам інтерналізувати ринки у широкому просторовому масштабі і тим самим 

знизити невизначеність і витрати. У деяких випадках ТНК прагнуть до вертикальної 

інтеграції в рамках їх економічного сектору для посилення контролю над сировиною, 

постачальниками, дистриб'юторами, і таким чином здійснювати управління 

виробничим процесом від початку до кінця [216].  

2. Розповсюдження синергетичного ефекту на учасників кластеру з різних 

країн. 

Більш успішна і ефективна діяльність учасників кластеру за рахунок загального 

синергетичного ефекту порівняно з окремими підприємствами дозволяє бути менш 

вразливими до негативних впливів глобальних шоків. Компанії в кластері отримують 

переваги у зв'язку із можливістю отримання зовнішнього ефекту економії від 

масштабу, добре налагодженими внутрішніми комунікаціями і каналами обміну 

інформацією, у зв’язку із близькістю до спеціалізованих постачальників і клієнтів, в 

тому числі можливістю скорочення транспортних витрат, і в цілому ведуть до 

зниженням операційних витрат і підвищення продуктивності.  

В цілому, синергетичні ефекти, згідно з С. Соколенко, можна розділити на 

«жорсткі»  та «м’які».  Більш  ефективні  бізнес-трансакції,  найбільш  сприятливі 

інвестиції,  зменшені  витрати  на  закупівлю  матеріалів,  послуг  та  інші показники,  

що  породжують  прибутки  та  створюють  робочі  місця, –  віднесено до «жорстких» 

переваг кластерів.  «М’які» переваги кластерів виходять із їх орієнтування на 
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організацію процесів навчання, бенчмаркінгу, обміну досвідом, який поширює 

знання серед учасників кластеру і породжує інновації, імітацію та удосконалення 

виробництва.  В  багатьох  випадках «м’які»  переваги  кластеризації, які виступають  

як  непомітний  і  невловимий  актив потенційно  справляють  набагато  більший  

вплив  на результати діяльності, ніж ефект дії «жорстких» переваг [105]. При цьому, 

в умовах посилення міжнародної конкуренції виникнення синергетичних ефектів, 

що сприяють підвищенню ефективності господарської діяльності можуть мати 

вирішальне значення у процесі формування конкурентних переваг кластеру в 

міжнародному бізнес-середовищі, посилюючи конкурентні позиції учасників 

кластеру і забезпечуючи їм стійкі позиції на міжнародній арені. 

Стійкі, налагоджені комунікації і виробничі, технологічні та фінансові зв’язки 

між учасниками, з одного боку, підвищують економічну стійкість підприємств, 

відкриваючи можливість кращої координації діяльності і підвищення її 

ефективності, з іншого боку, можуть створити проблему взаємозалежності. Так 

Дж.Каінеллі, розглядаючи теоретичну модель «трансферу шоків» стосовно мережі 

підприємств, зазначає, що мережа працює як механізм «об'єднання ризиків» коли 

компанії сильно пов'язані одна з одною у своїй діяльності.  При цьому, «поділ 

ризику» не обов'язково передбачує зниження ризику, тобто частину ризику бере на 

себе одна компанія, а частину інші, а навпаки, це означатиме, що кількість і наслідки 

ризиків можуть збільшуватись, оскільки компанії також несуть ризики інших 

компаній з якими взаємодіють [173]. У даному випадку кластери можуть мати 

порівняльний недолік в умовах важких криз, що особливо важливо для 

функціонування міжнародних кластерів, де діяльність кластеру відбувається у 

середовищі декількох країн, і шоки бізнес-середовища однієї з країн діяльності 

кластеру можуть вплинути на діяльність усього кластеру і відповідно його учасників. 

Отже, розкриваючи специфіку ролі синергетичного ефекту щодо здатності 

зменшувати вразливість до негативних впливів глобальних шоків, необхідно 

зазначити, що у даному аспекті міжнародний кластер в цілому також може вигравати 

більше, ніж його учасники та регіони і країни діяльності. Так підприємства – 

учасники кластеру можуть як отримати додаткові переваги щодо стійкості своєї 
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діяльності, так і погіршити свій стан у результаті не просто нездатності протистояти 

глобальним шокам, а й нездатності зайняти свою нішу у кластері у зв’язку із 

посиленням  внутрішньої конкуренції у кластері під впливом глобальних шоків.  

3. Можливість уникнення впливу негативних проявів зовнішнього середовища. 

Одні з перших наукових праць стосовно кластерів були присвячені саме 

феномену кластерів як окремих «островів господарського добробуту», що успішно 

функціонують протягом економічних криз. Серед них були дослідження, проведені 

в ряді регіонів Італії, Швейцарії і Франції протягом енергетичної кризи 1970-х років, 

які зазначають, що кластери можуть бути успішними в період кризи завдяки 

орієнтації на ендогенні чинники розвитку [19], такі як людський капітал, внутрішні 

знання і технології тощо.  

Такий рівень самодостатності дозволяє кластерам уникнути негативних проявів 

глобалізації завдяки тому, що учасники кластеру орієнтуються на внутрішні ресурси 

і в рамках кластеру відбувається майже повний цикл функціонування підприємства, 

учасники кластеру в основному пов’язані один з одним, а зовнішні зв’язки обмежені. 

Так, дослідження, що проводились вченими стосовно впливу  азіатської  кризи 1997-

1999 років на країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, показали кращу здатність 

кластеризованих регіонів протистояти кризі, порівняно з некластеризованими 

регіонами, які зазнали сильного спаду, у зв’язку із «мікроекономічною слабкістю,  

відсутністю  внутрішньої  конкуренції,  неефективністю  корпоративного  управління  

та  виключно  слабкої  банківської  системи» [34], що на думку вчених не було 

притаманне кластеризованим територіям. Такий підхід зумовлений тим, що кластери 

наділяються властивостями бути «самодостатніми модулями», «осередками 

стабільності», швидко й ефективно реагувати на зміни в оточуючому їх середовищі. 

Важливою особливістю міжнародних кластерів є те, що такі структури 

розвиваючись в рамках глобального простору і досягнувши успіху на міжнародній 

арені мають чітку спеціалізацію і добре структуровані зв’язки з іншими учасниками 

світогосподарської системи та іншими кластерами. Однак такий внутрішній поділ 

праці і спеціалізація можуть призвести до надмірної орієнтації на внутрішнє 

середовище. З одного боку, таке явище дозволяє учасникам кластеру уникнути 
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потенційних зовнішніх шоків, порівняно із окремими підприємствами, що працюють 

у подібних галузях, з іншого боку, такий стан може навпаки призвести до більшої 

чутливості до зовнішніх впливів. Зокрема, Оболенцева Л. В., зазначає, що надмірна 

орієнтація на внутрішні контакти і знання може спричинити «синдром  

самодостатності» та  «ефект замкнутості» [69]. Як зазначається у звіті ОЕСР про 

«Кластери, інновації і підприємництво»: «діяльність кластеру може призвести до 

перенавантаження регіону, інфляційного зростання ресурсів, якими користуються 

учасники кластеру, ризику надмірної спеціалізації регіону, що в цілому робить 

територію більш уразливою до зовнішніх шоків»[256]. 

4. Ефективна адаптація підприємств у кластері до зовнішніх чинників, 

порівняно з окремими підприємствами.  

Міжнародний кластер має можливість здійснювати внутрішню перебудову 

кластеру у відповідності до зовнішніх умов, що у разі різких змін кон’юнктури 

національного і глобального ринку сприятиме не занепаду кластеру і банкрутству 

його учасників, а переродженню на нових умовах з метою подальшого зростання. 

В умовах світової економічної кризи така складова дозволяє відшукувати нові 

напрямки і форми розвитку як для окремих підприємств, так і для регіонів, країн і 

світової економіки в цілому. Як зазначає В. Кулявець, впродовж фінансової кризи 

2008–2009 рр. темпи падіння виробництва в харчовій промисловості Євросоюзу 

ідентифікувалися на рівні 4%, проте вони не були настільки катастрофічними, як в 

інноваційних секторах виробництва (на 10–15%). При цьому слід зауважити, що 

найбільш активно скористалися кластерними перевагами під час кризи такі гіганти 

європейського харчового бізнесу, як «Нестле», «Хейнекен», «Юнілевер», «Данон», 

«Лакталіс»[155].  

Ефективна адаптація підприємств у кластері до зовнішніх чинників 

завдячується більшою кількістю можливостей для встановлення ринкових ніш і для 

забезпечення доступу на експортні ринки; розвитком людського капіталу, як 

результат більш значній мобільності персоналу і організованих тренінгів та 

конференцій; збільшенням швидкості прийняття рішень і створення можливостей 

для формування швидкої реакції на зміни міжнародного бізнес-середовища;  
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залученням більшої кількості учасників до інноваційного процесу, що сприятиме 

підвищенню його ефективності і кращій адаптації до змінного середовища.  

Шовкалюк В. зазначає, що «для всієї економіки держави кластери  виконують  

роль  точок  зростання  внутрішнього  ринку і бази міжнародної експансії» [159] за 

рахунок можливості швидкого  розповсюдження  нововведень  між учасниками 

кластеру по каналах постачань, сприятливих  умов  для  розвитку  виробництва (в 

том числі підтримуючої та обслуговуючої діяльності), виникненню нових форм 

взаємодії і протидії зовнішній конкуренції.   

У деяких випадках інновації в продуктах можуть виявитися неможливими без 

змін в існуючих методах виробництва, що ж стосується інновацій у виробничому 

процесі, то вони можуть примушувати до змін у структурі виробництва.  Більше того, 

у багатьох галузях промисловості, наприклад, в металургії, хімічній промисловості 

просто важко знайти такі зміни в процесах, що не впливали б на зміну продуктів. 

Технічні інновації не виникають у відриві від інших процесів у соціальному житті 

підприємств. Їх звичайно супроводжують зміни в організації і керуванні, екології, в 

області професійного навчання працівників, безпеки і гігієни праці, агрономії, 

мотиваційній системі працівників [193]. Не можна провести інновації в області 

технічних умов, інструментів, технології без урахування якості трудових ресурсів і 

необхідності здійснення їх навчання.  

У даному випадку кластер розглядається як ефективний ринковий механізм, що 

здатний адаптуватись до змін кон’юнктури ринку, при цьому можуть залучатись до 

співпраці нові учасники і виникати нові компанії. Однак дія даного механізму не 

лише продукує позитивні ефекти, сприяючи підвищенню ефективності діяльності і 

здійсненню якісних перетворень, а й відсіює учасників, що ведуть неефективну 

діяльність, коли менш ефективні учасники будуть вибувати із ланцюгів взаємодії у 

кластерах. Аналогічна ситуація можлива і для країн діяльності кластеру, а саме: 

неефективність діяльності національних учасників, втрата порівняльних переваг у 

постачанні продукції чи продукуванні технологій можуть призвести до заміни 

неефективних і нездатних конкурувати учасників з одних країн на нових учасників з 

інших країн  в рамках сформованих ланцюгів діяльності кластеру. В умовах 
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постійних змін зовнішнього середовища компанії – учасники кластеру, або 

потенційні учасники, часто стикаються з проблемою вибору і пошуку місць для своєї 

діяльності для вибору кращих умов бізнес-середовища з урахуванням їх конкретних 

потреб. В таких умовах ресурси надходитимуть в більш привабливі регіони. З цього 

видно, що кластер в цілому, регіони і країни його функціонування можуть виграти 

більше, ніж окремі підприємства – учасники. При цьому сам міжнародний 

інноваційний кластер в цілому та економічні суб’єкти, що отримують позитивні 

ефекти від його діяльності, можуть зазнати серйозних негативних наслідків у 

випадку, якщо під ризик підпадуть  

Таким чином, в умовах посилення глобальної нестабільності міжнародні 

інноваційні кластери можуть сприяти підвищенню стійкості функціонування і 

розвитку підприємств – його учасників, територій і країн його діяльності. Це стає 

можливим за рахунок того, що такі об’єднання більш самодостатні, можуть краще 

адаптуватись до нових умов, а також завдячуючи можливості здійснення внутрішніх 

структурних перетворень в середині кластеру і ефективної координації діяльності 

його учасників і комунікацій, здатності до продукування інновацій і пошуку нових 

напрямів і форм співпраці. Міжнародний інноваційний кластер, порівняно з 

національним, використовуючи ресурси декількох країн, має можливість  здобути 

додаткові переваги від міжнародного розподілу праці, ефекту спеціалізації та обміну. 

Однак сам міжнародний кластер в цілому може вигравати більше, ніж його учасники, 

регіони і країни діяльності завдяки функціонуванню внутрішнього ринкового 

механізму у середині кластеру в умовах міжнародного середовища. 
 

1.3. Теоретичні засади формування міжнародних інноваційних кластерів  
 

У більшості розвинених країн світу і у ряді країн, що розвиваються успішно 

сформовані і функціонують кластери, однак формування кластерів у транзитивних 

економіках відрізняється меншою ефективністю, що потребує визначення специфіки 

формування інноваційних кластерів як проектованого процесу. 

Питанням дослідження специфіки формування кластерів займаються ряд 

вітчизняних вчених: І.Дегтярьова [21], Є.Крикавський [54], І.Бакушевич [6],  
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Н.Внукова, Н.Мікула [92; 121], і зарубіжних А.Мальберг [280], П. Замборскі [303], 

К.Кетельс [235;236], Г.Ліндгвіст [244] та О. Зюльвел [244;184], Тер Валь Л.Анне 

[286]. Однак не визначеними залишаються специфічні умови, що сприяють розвитку 

власне міжнародних інноваційних кластерів, що ставить необхідність систематизації 

теоретичних підходів до визначення  механізмів підвищення і розвитку інноваційної 

діяльності міжнародних кластерах і специфіки формування таких утворень. 

Проектований процес формування міжнародного інноваційного кластеру може 

бути представлений як послідовність взаємопов’язаних етапів (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Етапи проектованого формування міжнародного інноваційного 

кластеру 
Джерело: розроблено автором. 
 
З рис. 1.2 видно, що першим етапом формування міжнародного інноваційного 

кластеру є визначення передумов формування міжнародних кластерів. Оцінюючи 

 

2) Визначення потенціалу кластеризації галузі/регіону  

 Визначення ядра кластеризації і 
потенціалу 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 
a. Виявлення спільних економічних інтересів потенційних учасників кластеру 
b. Визначення напрямів поєднання інтересів учасників, визначення 

взаємодоповнюючих і конфліктуючих інтересів 
c. Пошук напрямів узгодження інтересів 
d. Розробка стратегії взаємоузгодження інтересів 

1) Визначення передумов кластеризації в галузі/регіоні   
a. Визначення місця галузі/території в системі міжнародних економічних відносин  
b. Виявлення внутрішніх переваг спеціалізації галузі/території  
c. Визначення чинників інноваційної кластеризації на макроекономічному рівні 

 

3) Розробка стратегії формування кластеру  
a. Визначення потенційного складу учасників 
b. Обґрунтування доцільності залучення іноземних учасників 
c. Визначення напрямів формування взаємозв’язків і взаємодій між підприємствами 

 

5) Формування плану тактико-оперативних заходів 

Попереднє ранжування привабливих галузей кластеризації і країн-партнерів 
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наявність передумов для формування міжнародного інноваційного кластеру, 

потрібно відзначити, що не існує єдиної методики до їх визначення, більшість 

авторів зазначають необхідність ряду факторів для заснування кластеру. У табл. 1.8  

наведено порівняння концептуальних підходів, які можуть бути застосовані щодо 

оцінки перспектив формування міжнародного інноваційного кластеру. 

Таблиця 1.8 
Підходи до визначення передумов формування інноваційного кластеру 

 
Критерій 

Передумови формування 
(Соколенко С.І.) [102] 

Модель GEMS  
(S. Kamath) [232]  

Ромб Портера  
(М. Портер) [80] 

 
Сприятливість 
бізнес-
середовища 

Х 

сприятливість 
бізнес-клімату; 
сприятливість 

історичних чинників 

сприятливість 
окремого випадку; 

сприятливість 
державної політики 

Територіальне 
(просторова) 
розміщення 
підприємств 

географічна концентрація та 
можливість збільшити 

кількість контактів і зв’язків 
за рахунок сучасних засобів 

комунікації, транспорту 

наявність, 
можливість 

створення якірного 
ефекту 

 

Х 

Концентрація 
підприємств наявність «критичної маси» 

підприємств або потенціал 
для створення такої критичної 

маси 

наявність, 
можливість 
створення 

концентрації фірм 
 

наявність супутніх і 
підтримуючих 

галузей 

Ресурсна/ 
факторна 
забезпеченість  Х 

наявність, 
можливість розвитку 

інноваційного 
потенціалу 

наявність факторів 
виробництва 

Рівень 
розвитку 
господарських 
відносин 

наявність конкуренто-
спроможних підприємств або 
тих підприємств, що мають 

потенціал для розвитку; 
наявність конкурентних 

переваг;  

сприятливість 
стратегії фірм і 

конкуренції; 
 

сприятливість 
стратегії фірм і 

конкуренції 

наявність зв’язків та взаємодій 
між учасниками кластерів 

наявність 
промислових  мереж Х 

Попит Х сприятливість умов 
попиту; 

сприятливість умов 
попиту; 

Джерело: складено автором. 

З табл 1.8 видно, що важливим аспектом визначення передумов формування 

кластерів є вивчення сприятливості бізнес-середовища їх діяльності. В умовах 

міжнародного  середовища потребує визначення місця галузі/території в системі 

міжнародних економічних відносин, виявлення внутрішніх переваг спеціалізації 
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галузі/території і визначення чинників інноваційної кластеризації на 

макроекономічному рівні. 

Визначення передумов кластеризації в галузі/регіоні  передбачає досить 

складний і комплексний аналіз, тому потребує здійснення попереднього аналізу для 

ранжування привабливих галузей або сфер для формування міжнародного кластеру, 

і виявлення потенційних країн - учасників кластеру на основі визначення їх місця у 

міжнародному поділі праці, наявності конкурентних переваг  у обраних галузях і 

стану  функціонування і розвитку міжнародних економічних відносин з даними 

країнами. 

Визначення місця галузі/території в системі міжнародних економічних 

відносин можна здійнснити за допомогою коефіцієнта локалізації (спеціалізації) 

країни чи регіону, який розраховується за допомогою наступної формули [114]: 

𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑖𝑖

 (1.1) 

де 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖- коефіцієнт спеціалізації i-й галузі в регіоні r, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 - частка регіону г в 

обсязі випуску i галузі;  𝑎𝑎𝑖𝑖 - частка регіону r в обсязі валового випуску в країні. 

Виявлення внутрішніх переваг спеціалізації галузі/території з урахуванням 

тенденцій розвитку світогосподарських процесів передбачає необхідність 

визначення перспективи інтенсифікації міжнародних зв’язків у окремих галузях і 

територіях. Важливою передумовою формування кластеру, як зазначає С. Камас, є 

можливість створення якірного ефекту [232], що сприятиме розвитку агломерації і 

залучатиме компанії до регіону. В цілому, такий якірний ефект створюється у разі, 

коли близьке розміщення створює додаткові переваги: близькість до споживачів; 

близькість до постачальників (комплектуючих, матеріалів); близькість до ресурсів; 

проміжне становище (між постачальниками і споживачами); близькість до НДІ та 

інноваційної  інфраструктури. 

Підприємці, згідно з  А.Маршаллом, при інших рівних умовах віддають 

переваги розміщенню поряд з ринком збуту, або поряд з основними 

постачальниками, що призводить до концентрації виробництва, а така концентрація, 

в свою чергу, залучає все нових і нових виробників. Іноземні учасники розміщують 

свою діяльність в тих регіонах, де існує можливість отримати доступ до дешевших 
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капітальних ресурсів, маркетинговий досвід, отримати пільги входження на ринки, 

доступ до запатентованих технологій або тих технологій, що не торгуються, 

підвищити управлінської ефективності та ефекту масштабу. В цілому, чинники, що 

впливають на вибір місця розташування або перелокації зарубіжних фірм може бути 

пояснений на основі еклектичної парадигми Даннінга (OLI) як результат отримання 

переваг володіння, розміщення та інтерналізації [196]. Якщо регіон надаватиме такі 

переваги суб’єктам підприємництва, відповідно вони будуть робити вибір на користь 

розміщення в регіоні і промислова агломерація буде зростати. 

Стан функціонування і подальшого розвитку кластерів залежить від 

сприятливості чинників міжнародного бізнес-середовища. При цьому, важливим 

аспектом є виокремлення історичних чинників впливу на розвиток кластерів та 

сучасних змін у чинниках міжнародного середовища, порівняно з попередніми 

періодами, оскільки останнє передбачає можливість змін у системі 

світогосподарських відносин, що склалась і сприятиме реорганізація напрямків, 

динаміки і принципів формування і розвитку кластеру (рис.1.3). 

 
Рис. 1.3. Сприятливість чинників міжнародного середовища для 

формування кластеру 
Джерело: розроблено автором. 

Визначення сприятливості історичних чинників потребує виявлення динаміки 

розвитку галузі країни у співставленні із світовими тенденціями її розвитку, 

визначення місця і ступеню інтеграції галузі до системи світогосподарських зв’язків, 

темпів посилення такої інтеграції, показників локалізації господарської діяльності 

дає змогу оцінити поділ праці, що склався у даній сфері на міжнародному рівні і 

перспективи інтенсифікації міжнародних зв’язків галузі. Здійснення аналізу в 
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контексті визначення перспектив формування і розвитку міжнародного кластеру на 

базі окремої країни, передбачає виявлення чинників формування кластеру, що 

оцінюються у порівнянні і співставлюваності з іншими країнами з метою виявлення 

переваг середовища окремих країн у його формуванні і можливості інтеграції до 

міжнародних кластерних систем (табл. 1.9).  

Таблиця 1.9 

Макрочинники розвитку міжнародної кластеризації у окремій галузі 

Група  Критерії  Рівень достатності  
Політично-
правові 
чинники 

− Приналежність до міжнародних інтеграційних 
угруповань 

− Наявність міждержавних угод у даній галузі 
− Стан розвитку міжнародних економічних 

відносин 
− Політика країни щодо іноземних інвестицій 
− Рівень внутрішньої політичної стабільності  
− Специфіка державного регулювання економіки 
− Законодавчі обмеження на окремі види 

діяльності 
− Державна політика сприяння кластеризації 

Ранжування чинників з 
позиції сприятливості 
формуванню і розвитку 
кластера: 
− Загрози, що 

унеможливлюють 
діяльність 

− Якісно ускладнюють 
умови діяльності 

− Погіршують умови 
діяльності у кількісних 
вимірах 

− Відкривають 
можливості 
кількісного розвитку 
діяльності 

− Відкривають 
можливості якісного 
розвитку діяльності. 

Відсутність чинників, що 
законодавчо або організа-
ційно обмежують або уне-
можливлюють окремі 
види діяльності або 
співпрацю з окремими 
країнами по окремим 
видам продукції.  
Переважання чинників, 
що відкривають 
можливості для 
кластеризації (якісно, 
кількісно) понад чинники, 
що погіршують або 
ускладнюють діяльність 

Економічні 
чинники 

− Сучасний стан функціонування економіки 
− Рівень розвитку економіки 
− Рівень відкритості економіки  
− Вартість ресурсів 
− Рівень податкового навантаження 
− Рівень інфляції 
− Доступність кредитних ресурсів 
− Динаміка валютного курсу 

Соціально-
культурні та 
демографічні 
чинники 

− Ставлення до підприємництва 
− Культура ведення бізнесу 
− Рівень освіти (вищої, середньоспеціалізованої) 
− Рівень життя населення 
− Рівень урбанізації 

Технологічні 
чинники 

− Рівень розвитку науки і техніки 
− Наявність специфічних стандартів розвитку 

галузі 
− Стан розвитку інформаційної інфраструктури 
− Рівень інноваційної діяльності 

Природно-
географічні 
чинники 

− Транспортно-географічне положення 
− Наявність природних ресурсів 
− Кліматичні умови 

Джерело: розроблено автором на основі даних [98]. 

У нерозривному зв’язку з макро- тенденціями має бути здійснено визначення 

чинників міжнародного мікросередовища, виявлення існуючих кластерних ініціатив 
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або передумов для їх ініціації. Чинниками зрушень у формуванні кластерів є 

структурні зрушення у світогосподарських процесах і зрушення у внутрішніх 

економічних зв’язках, які можуть призводити до зміни спеціалізації окремих 

територій, переміни фокусу їх діяльності, перерозподілу ресурсів між галузями.  

Результатом такого аналізу є визначення можливостей і загроз формування 

кластеру, ранжуючи їх з позиції сприятливості формуванню і розвитку кластеру: 

загрози, що унеможливлюють діяльність, якісно ускладнюють умови діяльності, 

погіршують умови діяльності у кількісних вимірах, відкривають можливості 

кількісного зростання обсягів, відкривають можливості якісного розвитку діяльності. 

При ранжуванні привабливих галузей або сфер для формування міжнародного 

кластеру можуть бути обрані галузі, які є пріоритетними для розвитку в рамках 

окремих національних економік з урахуванням тенденцій розвитку 

світогосподарських процесів. Такими можуть бути галузі експортної спеціалізації 

країни або ті, які потенційно можуть стати галузями спеціалізації економіки в системі 

міжнародних економічних відносин (наприклад, новітні галузі, високотехнологічні 

галузі, потенційно здатні забезпечити конкурентну перевагу країні). 

Наступним етапом формування кластеру є визначення потенціалу 

кластеризації галузі/регіону, що потребує виявлення наявних кластерних ініціатив 

та/або  передумов для їх ініціації та стану і специфічних особливостей їх розвитку. 

Такі особливості можна дослідити  за допомогою підходів, що визначають стадії 

формування кластеру через проходження певних етапів аналогічних до етапів 

життєвого циклу галузі (табл. 1.10). З точки зору життєвого циклу формування 

кластеру, підходи авторів в основному подібні щодо стадій і їх змісту, в цілому 

можна виділити стадію зародження кластеру, в процесі якої відбувається 

формування «фірм-піонерів», які використовують вигоди, «обумовлені зовнішніми 

факторами»; стадію розвитку, де «відбувається кооперація навколо основної 

діяльності» і залучення нових учасників, що веде до стадії зрілості, де відбувається 

нагромадження «критичної маси» учасників і формування «неявних активів» 

(Сторпер М. [281]), які й забезпечують розвиток інновацій і сприяють дифузії 

знань.  На стадії зрілості формуються специфічні активи, які також визначаються як 
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«капітал взаємин» (А. Ковальські [238]), який трансформується в створення стійких 

рамкових умов для розвитку співпраці. Розвиток зовнішніх економічних чинників та 

виникнення нових місцевих організацій збільшують важливість, престиж, та 

привабливість кластеру, що приводить до залучення ще більше фірм та 

висококваліфікованих працівників до кластеру, збільшуючи його привабливість та 

створюючи «родюче місце» для створення нових компаній.  

Таблиця 1.10 
Підходи до формування кластеру (згідно з життєвого циклу галузі)   

 

Етапи формування 
кластеру (згідно з 

М.Сторпером) [281] 

Етапи формування 
кластеру (згідно з 

Мікулою Н.А.) [92] 

Етапи формування 
кластеру (згідно з 
А.Андерсоном) [177] 

Етапи розвитку 
кластеру (Van Klink 

і Dc I.angcn) [297] 

П
ер

ед
ум

ов
и 

Х Х 

(1) наявність ряду 
компаній, співпраця 
спонтанна або в рам-
ках поодиноких коо-
пераційних зв’язків  

(1) Наявні окремі 
зв’язки в рамках 
виробничих лан-
цюжків, стратегіч-
них відносин фірм 

За
ро

дж
ен

ня
 

кл
ас

те
ру

 

(1) утворення фірм-
піонерів на основі 
місцевих специфічних 
навичок виробництва; 

(1) агломерація фірм, 
отримання та 
акумуляція вигоди, 
обумовленої 
зовнішніми 
факторам; 

(2) кооперація навколо 
основної діяльності; 
створення формальних 
чи неформальних 
мережевих структур, 
спільні проекти 

(2) збільшення кіль-
кості нових учасни-
ків, стадія є прелю-
дією до появи нових 
продуктів і послуг, 
розвитку інновацій  

Ро
зв

ит
ок

 к
ла

ст
ер

у (2) створення системи 
постачальників і 
спеціалізованого ринку 
робочої сили; 

(2) кооперація 
навколо основної 
діяльності;  
 

(3) між усіма 
учасниками у тих же 
або суміжних галузях 
діяльності розвиваю-
ться нові форми, і 
виникають або при-
тягуються до регіонів 
нові учасники 

(3) фаза розширення, 
росту через ринки, 
що розвиваються, 
фокусуються на про-
цесі виробництва, 
розширенні спільно-
го асортименту, роз-
виткуінфраструктури  

(3) утворення нових 
організацій для надання 
підтримки фірмам; 

(3) виникнення та 
залучення нових 
учасників, розвиток 
інститутів співпраці;  

Зр
іл

іс
ть

 к
ла

ст
ер

у 

(4) залучення в кластер 
зовнішніх вітчизняних 
та іноземних фірм, робо-
чої сили, організація 
нових фірм; 

(4) досягнення деякої 
критичної маси 
дійових осіб, розви-
ток зв'язків за своїми 
межами, з іншими 
кластерами, напряма-
ми діяльності, регіо-
нами. Створення не-
комерційних активів;  

(4) досягнуто певна 
критична маса учас-
ників, розвиваються 
відносини за межами 
кластера, розширює-
ться спектр спільної 
діяльності, вини-кають 
нові компанії, 
стратегічні альянсии, 
передача ноу -хау  

(4) кластер має 
встановлений 
продуктовий набір, 
стабільний план 
виробництва і 
продажів, розвиває 
освітню, 
маркетингову і 
діяльність з приводу 
НДДКР. 

(5)створення неявних 
активів між фірмами, що 
стимулюють дифузію 
інновацій, інформації та 
знань; 

Тр
ан

сф
ор

ма
ці

я 
аб

о 
за

не
па

д 
кл

ас
те

ру
 

- (5) трансформація;  (5) трансформація - 
фаза зміни на ринках, 
технологій і процесів, 
етап, на якому 
кластери або вводять 
нововведення і 
адаптуються до змін 
або зникають 

(5) зниження ролі 
кластера або розви-
ток нової співпраці, 
можна спостерігати 
зосередження  клас-
терів на розвитку 
освіти, досліджень, 
нових кооперативних 
підпрограмах. 

(6) період занепаду 
кластеру через 
вичерпання свого 
інноваційного 
потенціалу та / або 
закритості для зовнішніх 
інновацій 

(6) занепад кластеру, 
поведінка учасників 
у технологічному, 
інституціональному, 
соціальному та куль-
турному аспектах 
стає більш внут-
рішньоорієнтованою 

Джерело: складено автором. 
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Розглядаючи стадійність формування міжнародного кластеру потрібно 

відзначити, що у даний процес може бути включено дві і більше країн, однак при 

цьому зберігається етапність розвитку кластеру згідно з життєвого циклу, хоча і 

може відбуватись асинхронно, коли в одних країнах стадія розвитку кластеру 

випереджає розвиток у іншій країні-партнері. При цьому, важливим також є 

специфіка зародження кластерів у двох країнах і визначення умов формування 

кластеру.  

Сильними сторонами підходів згідно з життєвого циклу галузі є те, що вони 

пояснюють специфіку господарської діяльності на кожній стадії розвитку кластеру, 

і її вклад в розвиток кластеру, перехід між стадіями здійснюється послідовно і 

логічно як об’єктивний процес, коли попередній етап досягає зрілості, щоб відбувся 

наступний етап. Хоча такий підхід обмежений у застосуванні, якщо підприємства 

або галузі знаходяться на іншій стадії, ніж зародження, і агломерація у міру розвитку 

галузі не відбулась. На противагу підходу, що визначає стадійність розвитку 

кластеру подібно до життєвого циклу галузі, можна навести  класифікацію 

М.Енрайта, який розрізняє три стадії розвитку кластерів: потенційний кластер, який 

має  хороші можливості і деякі ключові елементи, прихований (латентний) кластер - 

кластер з великою кількістю фірм, але з низьким рівнем взаємодії через відсутність 

довіри, співпраці та не значної частки високих операційних витрат і добре 

розвинений промисловий район [251]. Застосування такого підходу до формування 

кластерів більш адекватно відображає сутність кластерних процесів у 

трансформаційних економіках, де є значна кількість агломерацій, які не пов’язані 

між собою зв’язками, хоча структурно і включають необхідну наявність учасників. 

Елемент, який може збільшити ймовірність появи кластера – це наявність 

внутрішнього або зовнішнього агенту, що ініціює створення і впровадження 

конкретної продуктивної ідеї в регіоні [254]. Розглядаючи більш детально даний 

процес з точки зору підприємницьких ініціатив, потрібно зазначити, що з точки зору 

розвитку міжнародних кластерних зв’язків ініціатива створення кластеру в окремій 

країні може йти від національних суб’єктів господарювання, іноземних суб’єктів 

господарювання або стати спільною ініціативою іноземних і вітчизняних 
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підприємств. Так ініціатива створення кластеру часто йде від зовнішніх по 

відношенню до країни джерел, що може виникати у зв’язку із міжнародним 

аутсорсингом, прямими іноземними інвестиціями, пропозицією прийняти участь у 

міжнародній науковій, технічній чи  виробничій кооперації. Ініціатива створення 

кластеру може також виявитись чисто внутрішнім мотивом із прагненням компанії 

у подальшому розширювати свою діяльність, завоювати міжнародні ринки і 

використовувати переваги міжнародної діяльності, які відкриваються у зв’язку з 

сучасними особливостями світової господарської системи. 

Таблиця 1.11 

Варіанти інтеграції кластеру до 
системи світогосподарських відносин в залежності від стадії розвитку  

Стадія формування Форма залучення іноземних учасників 
Передумови 
формування.  
Локальний кластер 
відсутній.  

Заснування іноземною компанією господарської діяльності на 
території країни:  

• міжнародний аутсорсинг;   
• пряме іноземне інвестування;  
• міжнародна наукова, технічна чи  виробнича кооперація.  

Ініціація кластеру.   
Незначна  промислова 
агломерація чи  мережа   
(1) Ініціація кластеру 
іноземними 
учасниками   
(2) Ініціація 
вітчизняного кластеру 
за участі іноземних 
учасників  

(1) Ініціація кластеру іноземними учасниками   
1. формування агломерації як результат входження іноземної 
компанії і розвитку власне нею мережі звязків; або   
2. така організація - дає поштовх до розвитку мережі;  

(2) Ініціація вітчизняного кластеру за участі іноземних учасників 
• виробнича, науково-виробнича кооперація з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності;   
• збутова кооперація;  
• проведення спільних розробок нової продукції для суб'єктів 
кластеру.  

Розвиток кластеру.  
Залучення іноземних 
учасників до 
формування і  
розвитку кластеру, 
розвиток співпраці з 
іноземними учасниками  

Розвиток кластеру із залученням іноземних учасників як 
на терииторію країни ініціації, так і включення учасників з інших 
територій  

• відбувається розширення джерел іноземнгого фінансування;  
• трансфер технологій у кластері;  
• розвиток маркетингової діяльності кластеру (збутова кооперація, 
проведення спільних досліджень ринку, спільне просування товарів і 
послуг на внутрішні й зовнішні ринки);  
• проведення спільних розробок нової продукції  

Зрілість кластеру.  
Залучення іноземних 
учасників до 
функціонування 
кластеру  

Розширення кластеру, залучення інших кластерів до співпраці   
• надання ліцензій іноземним компаніям для здійснення спільного 
виробництва, технологічних розробок, і патентування;  
• наукова, науково-технічна, навчальна кооперація з іноземними 
суб'єктами господарської діяльності;  
• навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі.  

Трансформація або 
занепад кластеру  

• лобіювання державної політики;  
• залучення іноземних інвестицій в кластер для відновлення або 
модернізації кластеру;  
• розширення міжнародного співробітництва та збуту на 
зовнішньому ринку.  

 Джерело: розроблено автором. 
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У даному контексті оцінка стану формування кластеру і визначення перспектив 

його подальшого розвитку може бути здійснена з позиції наявності і розвитку 

«критичної маси» потенційних учасників. Поняття «критичної маси», запозичено з 

ядерної фізики, з’явилось в економічній науці як один з аспектів теорії дифузії 

інновацій Е.Роджерса [275], означаючи наявність достатньої кількості адептів 

інновацій в соціальній системі, так що швидкість дифузії стає самопідтримуваною і 

створює подальше зростання. Вжиття даного поняття в кластерних теоріях, в 

найбільш широкому сенсі, означає достатню кількість учасників, необхідну, для 

виникнення кластеру, тобто мінімальну кількість і якість підприємств, яка потрібна 

для початку самопідтримуваної  ланцюгової реакції, що передбачає започаткування 

взаємодії підприємств на визначених нами принципах функціонування кластеру.  

На початкових стадіях формування кластеру, «критична маса» підприємств 

може не бути присутня, важливим у даному контексті є визначення можливості та 

необхідних умов для її створення.  Для галузей, що знаходяться на початку життєвого 

циклу галузі, як зазначає М. Мензель, виразної просторової концентрації не 

спостерігається, крім деяких невеликих агломерацій, підприємства починають 

алгомеруватись у міру зростання галузі [251].  Для вже сформованих галузей, які 

знаходяться на стадії зрілості, передумовою для розвитку кластеру є вже наявність 

такої «критичної маси» підприємств, що є індикатором наявності бази для 

функціонування і розвитку підприємництва в регіоні і галузі, у іншому випадку - це 

свідчить про низький потенціал регіону або галузі і при інших рівних умовах 

характеризує низьку здатність регіону до кластеризації.  

 
Рис. 1.4. Напрями взаємозв’язку між стадією життєвого циклу галузі та 

параметрами розвитку агломерації і формуванням кластеру 
Джерело: складено автором за даними [182]. 

Запуск такої самопідтримуваної ланцюгової реакції кластероутворення при 

наявності достатньої кількості підприємств, є можливий, якщо існує наявність 

Вірогідність формування кластеру 
 

Стадія життєвого циклу галузі 
 

Динаміка зростання агломерації 
 

Рівень розвитку агломерації 
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попиту на продукцію кластеру, доступність ресурсів для забезпечення діяльності, 

можливість встановлення зв’язків та взаємодії̆ між учасниками (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Запуск самопідтримуваної ланцюгової реакції кластероутворення 

Джерело: розроблено автором. 

Перебіг внутрішніх процесів кластеризації відрізнятиметься відображаючи 

особливості середовища країн діяльності і галузей функціонування кластеру. Тому 

особливості формування і специфічні закономірності перебігу даного процесу у 

конкрентних країнах потребують подальшого вивчення.  

Характеризауючи загальні особливості перебігу процесів кластеризації, 

потрібно відзначити, що формування і розвиток кластеру є комплексним процесом, 

в який залучено широке коло учасників, але зазвичай у якості двигуна такого 

розвитку виступає окрема група економічних суб’єктів, які часто ідентифікують як 

«ключові підприємства» [95], «центри розвитку» [111], «ядро» [14]. Такі ядра 

відіграють визначальну роль у процесі розвитку кластеру і його функціонування, 

стимулюючи подальший розвиток зв’язків у кластері, існує ряд визначень даного 

поняття (табл .1.12). 
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− територіальна (просторова) 
концентрація підприємств;   

− спеціалізація, фокусування 
діяльності учасників;  

− компліментарність діяльності 
учасників агломерації. 

Вимоги до мінімальної якісної і 
кількісної присутності підприємств 
для формування «критичної маси»  

Можливість започаткування 
взаємодії підприємств на принципах 

функціонування кластеру (запуск 
  

− наявність попиту; 
− доступність ресурсів; 
− можливість встановлення 

зв’язків та взаємодії̆ між 
учасниками кластерів. 

 

Функціонування агломерації на кластерних принципах 
 

+ 

− територіальної (просторової) концентрації; 
− спеціалізації; 
− стійкості взаємозв’язків; 
− конкурентності;  
− юридичної і організаційної самостійності учасників;  
− синергетичності. 
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Таблиця 1.12 
Характеристика поняття «ядро кластеру» у підходах різних авторів 

Автор Визначення 
Трофімова 
О.М. [123] 

Ядро - об'єкти, навколо яких групується кластер, які виконують основний вид 
діяльності, позиціонують кластер і випускають кінцеву продукцію  

«Модель 
перлини» 
[82] 

ядро кластеру - це ключові фірми, які мають вузьку спеціалізацію, географічно 
близькі один до одного, між ними існує взаємодія, вони мають налагоджені 
зв'язки на зовнішніх ринках. 

Карліна  
Т.В. [14] 

ядром кластеру може виступати підприємство або група підприємств, які 
виробляють конкурентоспроможну на зовнішньому і внутрішньому ринку 
продукцію і здатне створювати нові робочі місця і приймати участь у формуванні 
бюджетів різних рівнів.  

Войнаренко 
М.П. [14] 

ядром кластеру може виступати як власне підприємство, навколо яких 
групуються інші підприємства, так і суспільні організації, які виконують функції 
«бізнес-інкубаторів» для формування мережевих форм організації виробництва  

Бородіна  
М.А. [10] 

до ядра кластеру також мають бути віднесені такі суб'єкт як організації системи 
освіти та наукові організації, додаючи, що потенційно ядром кластеру можуть 
стати: компанії, що виробляють аналогічні або схожі за споживчими 
властивостями товари; ринки робочої сили з певними професійними навичками; 
ключові технології і природні ресурси 

Джерело: складено автором за даними  

Таким чином, основою формування кластеру виступає ядро,  у найбільш 

загальному вигляді, можна погодитись з Трофімовою О.М., що «ядро» - об'єкти, 

навколо яких групується кластер, які виконують основний вид діяльності, 

позиціонують кластер і випускають кінцеву продукцію [123].  Хоча потенційне ядро 

не обов’язково означає наявність суб’єктів підприємництва, у якості латентного ядра 

може виступити джерело створення такого ядра, яким може бути наявність 

конкурентної переваги, приналежній окремій території, галузі, може бути певна 

технологія, інформація і знання, кваліфікована робоча сила, або наявність певної 

інфраструктури, яка може бути використана для заснування діяльності. В цілому, 

встановлення зв’язків у кластері здійснюється у декількох напрямках, які залежать 

один від одного і можуть посилювати один одного: (1) формування зв’язків в рамках 

потенційного ядра; (2) формування зв’язків у напрямку ядро-інші учасники; (3) 

формування зв’язків між іншими учасниками.  

Для формування зв’язків в рамках ядра першочергово необхідним є його 

ідентифікація. Наявні різні підходи до класифікації кластерів з точки зору основи 

формування взаємозв’язків між учасниками сформованих кластерів (табл. 1.13), 

що  демонстують джерела формування взаємозвязків у таких структурах. 
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Таблиця 1.13 
Види кластерів виходячи з відмінностей у джерелі формування 

взаємозв'язків  

 Критерії Характеристика  
За типом 
виокремлення 
зв’язків (згідно з 
кол. авторів за 
ред. Дубницьким 
В.І.)  [120] 

(1) регіонально обмежена форма економічної діяльності всередині 
споріднених секторів, прив'язані до наукових установ;  
(2) кластери з вертикальними виробничими зв'язками у вузьких сферах дія-
льності, утворені навколо головних фірм або мережі основних підприємств;  
(3) галузеві кластери в різних видах виробництва з високим рівнем агрегації 
(наприклад, «хімічний кластер», «аерокосмічний кластер»).  

За напрямком 
генезису 
(за Д.Стеченком)  
[113] 

(1) горизонтальна міжгосподарська кооперація підприємств;  
(2) вертикальна міжгосподарська інтеграція, яка будується за принципом 
єдиного технологічного ланцюжка;  
(3) багатопрофільні кластерні утворення, що об’єднують, підприємства 
різних галузей у межах компактної території.  

За функціональ-
ною основою 
взаємозв'язків 
(за Mcany D.F. і  
Weiss G.) 

(1) оптимізація ефективності;  
(2) пов'язаність ринків;  
(3) розподіл виробничих процесів;  
(4) загальні технології і продуктова лінійка;  
(5) системні взаємозв'язки;  
(6) контроль над збутом (дистрибуції);  
(7) унікальні властивості компаній.  

За типом 
побудови  
(згідно з кол. 
авторів за 
ред. Мікули Н.А.) 
[92]  

(1) географічна (просторових кластерів економічної активності);   
(2) горизонтальна (декілька галузей можуть входити у більший кластер);   
(3) латеральна (обєднання сеекторів, що забезпечують  ефекту масштабу);   
(4) вертикальна (суміжні етапи виробничого процесу);   
(5) технологічна (однією і тією ж технологією)  
(6) фокусна (навколо одного центра-підприємства)  
(7) якісна (зосереджені на якісній співпраці).  

Джерело: складено автором. 

Більшість  вчених, що акцентують увагу на визначальній ролі ядра у 

стимулюванні кластеризації в регіоні, посилаються на приклади кластерів, які 

спеціалізуються у конкретному секторі і локалізовані у конкретному регіоні,  у 

такому випадку ядро може бути легко ідентифіковано. З табл. 1.13 видно, шо існує 

ряд кластерів щодо яких може бути складно виявити ядро, це стосується таких типів 

кластерів як «територіально локалізовані форми економічної активності в 

середині споріднених секторів», а також кластерів,  що функціонують в галузях 

економіки, поєднані на більш високому рівні агрегації (хімічний кластер, 

агромисловий кластер) [120, с.81].  Поєднання декількох галузей, або секторів у 

кластері ускладнюють процес визначення ядра, у даних випадках мова йде скоріше 

про можливість наявності декількох ядер, фактично декількох центрів розвитку 

кластеру. Вивчення явища наявності декількох ядер кластеру особливо актуальне 
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при формуванні міжнародних кластерів. Формування міжнародного кластеру з 

одним ядром, зазвичай відбувається коли регіони з різних країн суттєво 

відрізняються за рівнем економічного розвитку чи впровадження кластерних 

підходів. Багатоядерний або поліполярний міжнародний кластер базується на 

«існуванні регіональних мереж/кластерів, як засновницьких елементів» [92], в межах 

чого будується транскордонна мережа.   

Існують різні підходи до формування зв’язків між ядром і учасниками кластеру, 

які в основному описують даний процес з точки зору схеми взаємодії між 

учасниками та моделей синхронності формування кластеру (див табл.1.14). 

Таблиця 1.14 
Моделі формування зв’язків між ядром і учасниками кластеру 

Модель Характеристика 
Схеми взаємодії 
учасників 
(за А. Маркусен) 

(1) мережева (індустріальні округи); 
(2) центру і спиць; 
(3) сателітна; 
(4) інституційна. 

Моделі формуван-
ня міжнародних 
кластерів  
(за М.Мікулою) 

(1) монополярний або асиметричний кластер: рівень розвитку кластеру в 
одній країні суттєво відрізняється від рівня в іншій країні; 
(2) біполярний (поліполярний) кластер: у кожній країні існують сформо-
вані мережі/кластери, близькі за рівнем розвитку відносин, потужністю 

Джерело: складено автором на основі даних [248],[92]. 

При цьому, в залежності від того чи домінують певні структури у такій мережі, 

чи мережа створена з однакових типів учасників, розрізняють гомогенні і 

диверсифіковані мережі кластерів, які можуть бути спеціалізовані або не 

спеціалізовані (див. рис. 1.6). 

 
 

Спеціалізація у секторі 
Не спеціалізовані Спеціалізовані 

 
Дивеси-
фікація 

учасників 

Немає 
домінуючих 

типів учасників 

Диверсифікований 
міжнародний кластер 

Диверсифікований 
спеціалізований міжнародний 

кластер 
Є домінуючі 

типи учасників 
Гомогенний міжнародний 

кластер 
Гомогенний спеціалізований 

міжнародний кластер 

Рис. 1.6. Типи міжнародних кластерів за структурою учасників 
Джерело: [292]. 

Після визначення потенціалу ядра кластеру, необхідним є визначення 

стратегічних цілей його фукціонування ядра на основі дослідження попиту. У даному 
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випадку необхідно розглянути, перспективні ринки щодо інтернаціоналізації 

підприємств, оцінюючи насамперед, ємність попиту, динаміку його розвитку, 

диференціацію за видами продукту, вимогливість покупців до якості товарів і послуг.  

На основі дослідження попиту з урахуванням можливості формування 

пропозиції можливим є визначення стратегічних цілей фукціонування міжнародного 

кластеру. Згідно з таких цілей можуть бути створені наступні кластери (табл. 1.15): 

Таблиця 1.15 

Рівні інтернаціоналізації виробничо-комерційної діяльності кластерів 

№ Рівень Характеристика кластерів Види 
1 Внутрішній  Продукція, утворена в результаті взаємної діяльності 

учасників кластеру збувається на внутрішньому ринку 
Регіональні 
кластери 

2 Експортний  Виробництво зосереджується на внутрішньому ринку. То-
вари і послуги, вироблені учасниками кластера повністю 
або частково орієнтовані на зарубіжні ринки. Пріоритети 
національного ринку залишаються домінуючими 

Експорто-
орієнтовані 
кластери 

3 Інтернаціо-
нальний  

Виробництво продукції здійснюється на території 
декількох країн; зберігається пріоритетність локальних 
ринків, в основному для задоволення внутрішніх потреб 
територій розміщення кластеру 

Транс-
кордонні 
кластери, 
Еврокластери 

4 Транснаціо-
нальний  

Виробництво продукції здійснюється на території 
декількох країн. При цьому продукція, що випускається 
орієнтується на ринки країн призначення. 

Джерело: складено автором на основі даних [44]. 

У рамках обраних цілей функціонування кластерів, необхідним є визначення 

конкурентних переваг потенційного кластеру за основними сферами участі у 

міжнародних ланцюгах постачань. Підсумки результатів аналізу потенціалу 

формування кластеру є обґрунтування доцільності формування і розвитку 

міжнародного кластеру, що здійснюються на основі визначення можливості ядра 

потенційного кластеру у задоволення попиту, з урахуванням сильних і слабких 

сторін, загроз і можливостей, що здійснюється на основі SWOT-аналізу. Такий аналіз 

є основою для розробки стратегії формування міжнародного інноваційного кластеру. 

Розробка стратегії формування кластеру передбачає необхідність визначення 

потенційного складу учасників, напрямів формування взаємозв’язків і взаємодій між 

підприємствами і визначення проблем формування взаємозв’язків між суб’єктами 

підприємництва і потреби в системних змінах організації взаємодії в кластері, щоб 

розблокувати потенціал кластеру.  
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Таблиця 1.16 
Стратегії залучення учасників до міжнародного кластеру 

Тип Стратегія Характеристика 
О

рг
ан

іза
ці

йн
а 

ст
ра

те
гі

я 
фо

рм
ув

ан
ня

 
кл

ас
те

ру
 

(1)  
учасницька 

Розгляд проектів як внутрішніх по відношенню до кластерної 
організації,  здійснюватись в рамках самої організації кластера як 
частина її основних завдань. Проекти відкриті тільки для членів 
кластеру, членство регламентоване. 

(2)  
партнерська 

 

Партнерською моделлю інноваційні проекти розглядаються як 
зовнішні по відношенню до кластеру, незалежні від нього, і лише 
частково пов'язані з кластером. У даному випадку сама кластерна 
організація стає менш важливою, акцент робиться на проектах. 

С
тр

ат
ег

ії 
за

лу
че

нн
я 

уч
ас

ни
кі

в 
до

 к
ла

ст
ер

у 

(1)  
органічна 
 

Розвиток існуючої економічної бази регіону шляхом виявлення клас-
терів, потім сприяння їх розвитку (поліпшення інформаційних потоків, 
підвищення взаємодії між фірмами, видалення вузьких місць в 
інфраструктурі, розвиток людських ресурсів (Австрія, Італія, Іспанія). 

(2) 
трансплан-
таційна 

Стратегії «пересадки (трансплантації)» передбачають формування 
кластерів  залучаючи чи розвиваючи сторонні компанії, компанії 
постачальників та підтримуючих компаній.   

(3)  
змішана 

Поєднання стратегій органічного розвитку кластеру при активному 
залученні зовнішніх інвестицій, або коли стратегії з пересадки 
(трансплан-таційні) стають достатньо успішними, щоб поєднати їх з 
місцевими можливостями (Ірландія, Шотландія, Північна Англія). 

Джерело: складено автором на основі даних [292]. 

 

Розширення і розвиток кластеру відбувається на основі залучення інших 

учасників до кластеру, що передбачає необхідність визначення критеріїв входження 

потенційних учасників кластеру, напрямів і форм встановлення взаємозв’язків і 

взаємодій між ними, і відбувається на основі (1) визначення доцільності розвитку 

кооперації; (2) визначення можливості розвитку кооперації. Визначення доцільності 

розвитку кооперації здійснюється з позиції визначення потенційних країн – 

партнерів для залучення у кластер з урахуванням можливості посилення 

конкурентних переваг від співробітництва, що передбачає розгляд альтернатив 

можливості розвитку за рахунок кооперації і співробітництва. 

Кожна стратегія має свої переваги і недоліки. Органічні стратегії, ґрунтуючись 

на унікальних особливостях місцевого навколишнього середовища, можуть сприяти 

посиленню місцевих переваг, які важко скопіювати, оскільки ґрунтуються на сильній 

економічній базі, що робить їх непридатними для копіювання в інших локальних 

регіонах. Стратегії трансплантації можуть дуже сильно вплинути на 

швидкий  розвиток регіональної економіки, але вони обмежені наявними ресурсами, 
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які можна залучити, а також можуть стати предметом копіювання  іншими та 

розвитку руйнівної конкуренції, стикаючись з ризиком неможливості використання 

місцевих переваг. Гібридні стратегії, в той час як, вони можуть бути привабливими 

для місцевого використання, можуть призвести до складнощів проведення 

державної політики  і надмірної конкуренції між місцевими та зарубіжними 

компаніями. Оптимальний вихід  буде залежати від економічної бази та 

інституційного потенціалу, що перебуває в наявності даної місцевості чи регіону.  
 

Висновки до Розділу 1  
 

В процесі розкриття теоретичних засад дослідження сучасних концепцій 

міжнародних інноваційних кластерів зроблено 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, і в результаті такої взаємодії стає 

можливим досягнення найвищих кінцевих результатів діяльності учасників. 

2. Інституційні засади інтенсифікації інноваційної активності суб’єктів 

підприємництва в процесі інтернаціоналізації їх господарської діяльності на 

кластерних основах, включають взаємодію наступних компонентів: умови ведення 

господарської діяльності (загальні потреби і можливості розвитку інноваційної 

діяльності), рівень налагодженості структурних взаємозв’язків між учасниками 

кластеру (можливості розвитку і розширення зовнішніх зв’язків підприємств, 

розвиненість інноваційної інфраструктури), механізми дифузії технологій і знань у 

кластері (стан функціонування специфічних каналів передачі технологій і знань). 
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3. Чинниками, що визначають/забезпечують стійкість функціонування і розвитку 

міжнародного інноваційного кластеру для суб’єктів підприємництва є об’єднання 

зусиль і внутрішньо корпоративних чинників  учасників кластеру об’єднання загроз і 

можливостей середовища діяльності учасників кластеру, самодостатність кластерної 

організації, орієнтація на внутрішні зв’язки, адаптація учасників кластеру, внутрішня 

реорганізація кластеру у відповідь на зовнішні зміни.  

4. Етапами проектованого формування кластеру є (1) визначення передумов 

кластеризації в галузі/регіоні (на основі визначення місця галузі/території в системі 

міжнародних економічних відносин, виявлення внутрішніх переваг  її спеціалізації і 

чинників кластеризації на макроекономічному рівні); (2) визначення потенціалу 

кластеризації галузі/регіону (визначення потенціалу розвитку ядра кластеризації, 

визначення можливості ядра у задоволенні попиту), (3) розробка стратегії формування 

кластеру (визначення потенційного складу учасників, обґрунтування доцільності 

залучення іноземних учасників, визначення напрямів формування взаємозв’язків і 

взаємодій між підприємствами), (4) розробка стратегії взаємоузгодження інтересів 

учасників, (5) формування плану тактико-оперативних заходів. 

Основні результати розділу викладено у власних працях автора та 

опубліковано у наукових виданнях з економіки [128;129;130; 131; 135]. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У КРАЇНАХ ЦСЄ 

 
2.1. Чинники та моделі генезису міжнародних кластерів в умовах 
глобалізації 

 

Визначення економічної природи, форм і особливостей функціонування 

міжнародних інноваційних кластерів може слугувати теоретичною основою для  

подальшого розкриття процесу їх формування, що здійснюється за допомогою 

визначення чинників створення і розвитку кластерів у сучасних умовах 

функціонування світогосподарської системи і розкриття специфіки моделей 

формування міжнародних інноваційних кластерів в країнах з різним типом 

економічного розвитку. 

Розкриваючи чинники, що впливають на процес формування і розвитку 

кластерів, необхідно визначити основоположні умови їх розвитку і еволюції. 

Кластери знаходяться під впливом діалектичного розвитку процесів глобалізації і 

регіоналізації з одного боку, з іншого боку впливаючи на процеси регіоналізації і 

сприяючи змінам в глобальній економіці,  тому особливості їх функціонування і 

розвитку мають бути проаналізовані з даних аспектів.  

Домінуючими наслідками впливу таких чинників є тяжіння до розвитку 

економічних взаємозв’язків у глобальному масштабі, коли відбувається розвиток і 

розширення сфер співпраці кластерів, які виходячи на міжнародні ринки, 

розвиваючи науково-дослідну і виробничу кооперацію з учасниками з інших країн і 

віддалених регіонів, використовуюють переваги глобальної спеціалізації і кооперації 

на основі міжнародного поділу праці, при цьому зберігається тенденція до посилення 

регіональних процесів кластеризації, коли підприємства та інші учасники кластерів 

тяжіють до локалізації своєї діяльності у рамках окремих територій, формуючи 

місцеві регіональні інноваційні і виробничі системи за для підвищення 

конкурентоспроможності їх діяльності і виходу на міжнародні ринки. Розглянемо 

такий вплив більш детально (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 
Чинники генезису міжнародних інноваційних кластерів  

в умовах діалектичного розвитку глобалізації і регіоналізації 

Чинники  Механізм впливу Наслідки впливу 
Посилення 
мобільності 
факторів 
виробництва 

інтенсифікація міжнародного руху капіталу, 
робочої сили, технологій сприяє 
розширенню і модернізації виробництва та 
сфери послуг, розвитку інноваційної 
інфраструктури, суміжних галузей 

перетікання ресурсів в регіони, 
з більш привабливими 
умовами господарської 
діяльності, стимулювання 
регіональної спеціалізації 

Розвиток міжна-
родних торгових 
і виробничих 
відносин 

збільшення обсягів торгівлі веде до 
збільшення виробництва, що сприяє 
розвитку співпраці між підприємствами, 
горизонтальної та вертикальної інтеграції 
між ними.  

посилення спеціалізації 
регіональних кластерів і 
розвитку зв’язків на основі 
взаємодоповнюваності 

Інтернаціоналіза
ція досліджень 
та інновацій 

зростання можливостей обміну 
інформацією та досвідом, отримання 
доступу до ноу-хау, створення мереж щодо 
впровадження спеціальних технологій тощо 

посилення регіоналізації 
кластерів водночас з 
розвитком форм міжнародної 
співпраці кластерів 

Інформатизація 
світової 
економіки  

робить можливим здійснення спільної 
діяльності та інші форми обміну знаннями 
на далеких відстанях без фізичної 
присутності. 

 розвиток міжнародних форм 
співробітництва між 
кластерами  

Ускладнення 
форм науково-
дослідної, та 
виробничо-
комерційної 
діяльності  

комплексність інноваційних процесів, 
тенденцією до вичерпання інновацій, що 
базуються на наявних фундаментальних 
дослідженнях, високою складністю, 
міждисциплінарним характером і 
ризиковістю здійснення інновацій  

посилення ролі регіональних 
інноваційних систем і 
кластерів, розвиток форм 
міжнародного 
співробітництва  у рамках 
кластерів 

Посилення ролі 
ТНК  

виступають основними гравцями кластерів, 
виступають ініціаторами кластерів у 
країнах, що розвиваються 

посилення географічної 
концентрації діяльності у 
глобальному просторі 

Інтенсифікація 
глобальної 
конкуренції  

стимулює кластери до більш ефективної 
діяльності, забезпечує активізацію 
інноваційного процесу, краще задоволення 
потреб споживачів та пошук напрямів 
мінімізації витрат.  

посилення регіональних 
процесів концентрації, 
підвищення ефективності 
діяльності класерів або їх 
занепад  

Посилення ролі 
державної 
політики 
кластеризації 
країн 

державна політика країн в цілому 
спрямована на розвиток національних 
кластерів, адміністративні та законодавчі 
відмінності між країнами ускладнюють 
процеси інтеграції кластерів декількох країн 

розвиток національниих 
експортоорієнтованих 
кластерів і внітрішніх звязків 
між ними, обмеження 
міжнародної кластеризації 

Джерело: розроблено автором  
 
З таблиці 2.1. видно, що основними чинниками такого розвитку виступають 

зростання мобільності факторів виробництва, розвиток міжнародних торгівельних і 

виробничих відносин між країнами світу, інтернаціоналізація досліджень та 

інновацій та ускладнення їх форм, зростання кількості учасників міжнародних 

відносин, інтенсифікація міжнародної конкуренції, а також відмінності у державній 
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політиці кластеризації країн, наявність різних стандартів виробництва, управління, 

менеджменту, як наслідок високої структуризації каналів постачань.  

1. Важливим чинником формування і розвитку міжнародних кластерів в умовах 

глобалізації є зростання мобільності факторів виробництва, що проявляється у 

посиленні процесів їх інтернаціоналізації і перерозподілу в рамках глобального 

простору між країнами. Чим більш глобалізовані ринки, тим більш вірогідно ресурси 

будуть перетікати в привабливіші регіони, що сприятиме стимулюванню 

регіональної спеціалізації і посиленню ролі кластерів в цих регіонах [11], оскільки 

економічна діяльність має тенденцію до кластеризації, створюючи і залучаючи 

підприємства до місць, де вже знаходяться інші фірми, для можливості користування 

наявними факторами виробництва, спеціалізованими навичками, нематеріальними 

активами, постачальниками, науково-дослідними інститутами та інноваційними 

можливостями регіону [304]. Це сприяє розвитку і розширенню виробництва у цих 

регіонах, розвитку інфраструктури, дифузії інновацій та розвитку малих і середніх 

підприємств, спричинюючи появу кластерів. Так інвестиції у рамках глобального 

простору перетікають в регіони, які мають більш привабливі умови господарської 

діяльності і забезпечують вищу норму прибутковості. Зокрема, таким чином 

автомобільні кластери сформувалися в Словенії та Угорщині. У Польщі, Чехії та 

Словаччини компанії Volkswagen, Fiat, Peugeot-Citroen і Toyota організували ряд 

виробництв деталей і запасних частин. У Мексиці представлені заводи всіх світових 

виробників, куди інвестували американські концерни General Motors, Ford, Daimler 

Chrysler. В Індії заснували виробництва багато автовиробників та їх постачальники 

першого рівня: Дельфі, Visteon та ін. На поточний момент можна говорити про 

формування в автомобільній промисловості регіональних географічних виробничих 

альянсів «Мексика - Північна Америка» і «Західна Європа - Центральна Європа» [7].  

Визначаючи специфіку звязку між спеціалізацією регіонів та притоком прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) у новостворені підприємства, на основі співсталення 

розрахованих нами коефіцієнтів локалізації ДВ і локалізації ПП, потрібно 

відзначити, що в цілому прослідковується зв'язок між спеціалізацією регіону та 

притоком прямих іноземних інвестицій до сектору спеціалізації регіону (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 
Коефіцієнт локалізації доданої вартості (ДВ) та ПІІ в новостворені 

підприємства за регіонами світу, у 2014 році 

 
Сільське 

господарство 
та добування 

Виробництво Будівництво 
Торгівля, 
ресторани 

і готелі 

Транспорт, 
складське 

господарство 
та зв'язок 

Інші види 
діяльності 

Регіон ДВ ПІІ  ДВ ПІІ  ДВ ПІІ  ДВ ПІІ  ДВ ПІІ  ДВ ПІІ  
Західна Африка 4,73 

1,83 

0,56 

0,86 

0,78 

1,24 
 

1,22 

1,07 

1,47 

- 
 

0,54 

0,65 

Північна 
Африка 2,87 0,67 1,15 0,92 1,14 0,59 

Центральна 
Африка 2,44 0,49 1,16 0,93 0,7 0,26 

Східна Африка 5,88 0,54 1,42 1,04 1,07 0,61 
Південна 
Африка 0,54 0,82 0,75 1,06 1,28 0,98 

Північна 
Америка 0,29 0,06 0,75 1,19 0,73 0,92 

 
0,85 1,28 

 
0,99 - 1,33 1,44 

Європа 0,35 0,94 0,99 1,08 1,14 1,14 
Транзитивні 
економіки 1,16 3,72 0,92 0,81 1,29 0,50 1,3 0,42 1,19 - 0,71 0,35 

Західна Азія 0,78 0,52 0,67 1,04 1 1,24 0,78 - 1,09 2,19 0,62 1,13 
Східна Азія 1,79 

0,14 
1,8 

1,34 
1,16 0,93 

 

0,91 
- 

0,69 
2,12 

0,73 
1,10 Південно-

Східна Азія 2,46 1,39 1,14 1,3 0,94 0,57 

Південна Азія 3,52 3,26 0,8 0,01 1,24 1,52 1,15 1,08 1,11 2,17 0,71 0,65 
Центральна 
Америка 0,84 

0,92 

1,07 

0,94 

1,32 

0,82 

1,33 

3,23 

1,19 

0,78 

0,75 

0,68 Південна 
Америка 1,28 0,83 1,2 1,29 0,96 0,87 

Карибський 
регіон 1,02 0,88 1,27 1,28 1,27 0,93 

Джерело: розраховано автором на основі даних [212],[272].  

Демонстрація звязку між ПІІ і ДВ показана нижче (рис.2.1.). 

 
Рис. 2.1. Зв'язок між спеціалізацією та притоком ПІІ в новостворені 

підприємства за регіонами світу 
Джерело: побудовано автором на основі даних (табл.2.2)  

y = -0,0119x + 1,5458
R² = 0,1571
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Зміна центрів світового розвитку економіки також вплинула на процеси 

кластеризації економік. Країни, що розвиваються  стали важливими осередками 

зростання світової економіки в останні десятиліття. Демографія, територіальний 

масштаб, низькі витрати виробництва, легкий доступ до сировини і матеріалів 

початково сприяли спеціалізації цих країн на виготовленні дешевої продукції, і у 

міру свого розвитку вони стали значними споживчими ринками, в обох вимірах: за 

їх обсягами і темпами зростання. Але в останні кілька років дислокація центрів 

розвитку змінилась, оскільки зростання економік, що розвиваються сповільнюється, 

на відміну від відновлення темпів зростання США і виходу зі спаду Європи. Це 

впливає на перспективи спрямування потоків капіталу та інвестиційних зусиль [180].   

2. Формуванню і розвитку міжнародних кластерів сприяє також розвиток 

міжнародних торгівельних і виробничих відносин. Так зростання обсягів торгівлі 

веде до збільшення виробництва, що вимагає розвитку співпраці між 

підприємствами, сприяє налагодженню горизонтальної та вертикальної інтеграції 

між ними, розвитку місцевої постачальницької бази [269]. Великі за розмірами 

компанії-експортери, отримають широку підтримку невеликих регіональних 

постачальників, які здатні забезпечити швидкий доступ до якісних ресурсів. На 

прикладі розвинених країн світу (Японія, США, Великобританія, Франція, 

Німеччина) та країн, що розвиваються (Аргентина, Бразилія, Китай) можна 

прослідкувати наступні закономірності взаємозвязку між зростанням міжнародної 

торгівлі і розвитком кластерів (Додаток Г): по-перше, кластери присутні практично 

у всіх експортоорієнтованих секторах (в перших Топ-5 експортних позиціях 

присутні кластери); по-друге, чітко прослідковується привязка експорту до 

конкретних регоінів у рамках проаналізованих країн. Наприклад, Силіконова долина 

в Каліфорнії, долина «Саксонія» з виробнитва напівпровідників в Дрездені, Wireless 

Valley в Стокгольмі, кластер біотехнологій в регіоні Хайдерберг, автомобільні 

кластери в Граці, Братислава, Млада Болеслав, Вольфсбург, Штутгарт. 

Поряд з розвитоком торгівельних відносин, важливим чинником формування 

стійких економічних відносин і сприяння розвитку кластерів  є розвиток міжнародної 

виробничої кооперації. Так, зокрема, відбувається розвиток міжнародної 
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аутсорсингової діяльності, що проявляється у передачі деяких функцій і бізнес-

процесів стороннім компаніям, часто у країни з більш дешевими ресурсами. Таке 

явище може бути стимулом для розвитку підтримуючих галузей у даному 

географічному регіоні і часто призводить до формування міжнародних кластерів. 

Наприклад, Benetton і ІКЕА створили міжнародну мережу виробництва між 

виробниками по всьому світу, використовуючи можливості вітчизняних виробників, 

що сприяло розвитку підтримуючих галузей, які постачають матеріали і 

комплектуючі для нового виробництва [256].  

3. В останні роки посилюється інтернаціоналізація науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) та інновацій, що виявляється у 

створенні закордонних центрів НДДКР, альянсів з місцевими компаніями та 

університетами, в збільшенні кількості угод по злиттю і поглинанню місцевих 

компаній, підвищенні інтенсивності НДДКР на закордонних виробничих 

підприємствах (див. табл .2.3). 

Таблиця 2.3 
Витрати іноземних філій на НДДКР, у % від загальних витрат 

підприємств на НДДКР  
 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
США 13,0 14,2 14,4 14,0 14,0 15,2 16,6 16,4 
Великобританія 31,3 40,7 40,5 39,3 43,9 41,1 52,1 53,8 
Італія - 27,7 25,9 26,6 24,6 24,4 23,6 23,3 
Японія 3,6 3,6 5,1 5,4 5,5 5,2 5,6 6,1 
Канада 29,3 31,8 33,5 31,5 36,9 35,1 36,8 36,8 
Франція - 19,4 - 20,9 22,6 27,8 27,5 28,3 
Німеччина - 24,8 26,7 27,8 26,2 27,3 26,1 22,4 
Нідерланди 18,7 26,9 25,3 24,8 32,6 32,3 33,5 31,3 

Джерело: складено автором на основі даних [306]. 
 

Процес інтернаціоналізації НДДКР супроводжується переходом від закритих 

інновацій (в рамках однієї компанії) до відкритого інноваційного процесу та 

розвитку постійного співробітництва між підприємствами на основі спільних 

інноваційних заходів [40],  сприяє створення мереж щодо впровадження спеціальних 

технологій тощо. Тобто існує тенденція до об’єднання окремих компаній в 
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міжнародні інноваційні системи, налагодження співпраці з державними органами 

влади, що сприяє формуванню міжнародних кластерів. 

4. Четвертим чинником формування міжнародних інноваційних кластерів 

виступає інформатизація та дематеріалізація економік  провідних країн світу. Все 

більшого поширення набуває застосування продуктів інформаційно-

телекомунікаційного сектору, що зокрема відображається у структурі експорту країн 

(див. рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Динаміка експорту товарів ІТК у 2000-2014 рр. у світі  

Джерело: побудовано автором на основі даних [199] 
 

Подальша тенденція до інформатизації світової економіки стимулює попит на 

інноваційні продукти, призводить до зміни форм інновацій, що зокрема відбувається 

із впровадженням: хмарних, мобільних технологій та технологій у соціальних 

комунікаціях, які сприяють перебудові технологічних процесів. Науково-технічний 

прогрес у інформаційній сфері сприяє якісним перетворенням в системі виробничо-

комерційної діяльності, сприяє підвищенню мобільності ресурсів, передачі 

технологій, що спрощує можливості доступу до новітніх досягнень у сфері науки і 

техніки. В цілому, ці чинники сприяють полегшенню комунікацій, ведення 

переговорів, організацію конференцій та інші форми обміну знаннями на далеких 

відстанях без фізичної присутності, посилюючи процеси інтернаціоналізації 

кластерів і сприяючи формуванню міжнародних кластерів. 

5. Сучасною ознакою розвитку системи світогосподарських відносин є 

ускладнення форм науково-дослідної та виробничо-комерційної діяльності, що 
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виступає четвертим чинником формування і розвитку кластерів. Ускладнення форм 

виробничо-комерційної діяльності обумовлене високою динамічністю міжнародних 

ринків, скороченням життєвого циклу продуктів і прискорення їх виводу на ринок, 

зміні поведінки споживачів, тенденцією до персоналізації продукції та послуг, і 

ставить нові вимоги до виробників для кращого задоволення споживчих потреб в 

умовах інтенсифікації глобальної конкуренції [180].  Це передбачає необхідність 

надання клієнтам можливості вибору технічних характеристик продукту і їх 

адаптації під споживачів, особливо в таких областях, як ІКТ, охорона здоров'я, 

біотехнології та творчі індустрії; актуалізує необхідність налагодження тісного 

співробітництва з постачальниками, посередниками, збутовими організаціями та 

іншими учасниками ланцюгів постачань для вироблення спільних рішень; вимагає 

впровадження технології, що дозволяє організаціям швидко і ефективно управляти 

операціями і шукати нові технології, що дозволяють їм оптимізувати ланцюжок 

створення вартості; зумовлює необхідність охоплення усього спектру інновацій - від 

пристосуванн інновацій та інкементальних покращень до радикальних інновацій - в 

обох напрямах: НДДКР і  бізнес-моделях.  

Здійснення інновацій в сучасних умовах ускладняються комплексністю 

інноваційних процесів, тенденцією до вичерпання інновацій, що базуються на 

наявних фундаментальних дослідженнях, високою складністю і ризиковістю їх 

здійснення, складним міждисциплінарниим характером, що в цілому веде до 

зниження інноваційних можливостей більшості провідних компаній світу. Тим не 

менш актуальність інноваційної діяльності для суб’єктів підприємництва зростає у 

силу необхідності підтримки і зростання обсягів збутової діяльності, оптимізації 

виробничо-технічної діяльності, зростання прибутковості в умовах посилення 

конкуренції і вичерпання джерел розвитку. Дані тенденції відображають зближення 

глобального застосування кластерів і смарт регіонів, щодо масової кастомізації, які 

здійснюються за допомогою модифікації індивідуальних конструктивних 

особливостей [197]. Такі обставини призводить до появи нових форм 

співробітництва компаній, які базуються на застосуванні концепції відкритих 

інновацій. Так, наприклад, у голландському місті Ейндховен, де в 1891 році брати 
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Філіпс на верстаті виготовили свою першу лампочку, заснувавши згодом масове 

виробництво, де було створено кілька поколінь радіоприймачів і телевізорів, 

виникли перші касети і компакт-диски. Район Strijp-S (28 га промзони) мав статус 

«Заборонене місто Philips», куди увійти можна було тільки за перепустками до кінця 

XX століття.  На початку 1990-х років для оптимізації витрат на виробництво 

концерн Philips переніс виробничі потужності з даного регіону в країни Азії. 

Подальше посилення конурентних процесів на глобальному ринку і зростаюча 

складність досліджень спонукали компанію Philips до пошуку нових напрямків 

розвитку, якими стали решорінг виробництва і створення нового відкритого 

наукового містечка Ейндховена на базі колишнього «Забороненого міста Philips», 

для чого компанія відкрила свої 60 тис. патентів для вільного користування,  що стало 

основою для створення більше 20 нових фірм, майбутніх постачальників у містечку 

(напр. Liquavista, Silicon Hive), що забезпечило компанії партнерів по розвитку і 

вдосконаленню інноваційних технологій у освтіленні [118]. 

6. В системі світогосподарських відносин посилюється роль ТНК, які часто 

виступають основними гравцями провідних кластерів, сприяють встановленню 

виробничих, збутових в науково-дослідних зв’язків з підприємствами з інших країн 

та іншими ТНК, сприяючи при цьому формуванню міжнародних кластерів і 

виступають ініціаторами кластерів у країнах, що розвиваються. Переважна більшість 

найбільших світових компаній здійснюють свою діяльність більше в регіональному 

масштабі, ніж в глобальному [238]. Розвиток успішних регіональних утворень 

сприяє подальшому залученню трудових ресурсів, технологій та інвестицій для 

обслуговування світових ринків, і поєднуючись з іншими регіональними кластерами. 

У багатьох галузях промисловості, у тому числі у кіноіндустрії, фармацевтиці, 

фінансових послугах, автомобілебудуванні, виробництві електроніки, біотехнологій, 

вибір розміщення ТНК посилює географічну концентрацію економічної діяльності. 

Німецькі банки викупили британські торговельні банки, а потім перемістити їх штаб-

квартири в Лондон. Європейські фармацевтичні компанії здійснюють НДКР у сфері 

біотехнологій у біотехнологічних кластерах, азіатські напівпровідникові компанії 

розробляють чіпи в Кремнієвій долині, а дизайн прототипів міжнародних 
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автомобільних компаній розробляється в Південній Каліфорнії [200]. У кожному разі 

рішення багатонаціональних компаній зміцнюють вже існуючі кластери, суттєво 

впливаючи на їх розвиток. Характерно, що всі європейські кластери, в яких не 

представлені ТНК, відносяться до традиційних галузей. У їх число входять 2 

кластера спеціалізуються на виробництві харчових продуктів в Греції, кластер з 

виробництва технічних пристосувань в Люксембурзі, суднобудівний в Нідерландах 

і взуттєвої в Іспанії. Приблизно в половині кластерів провідні фірми входять до 

складу ТНК. Як правило, наявність у складі кластера підрозділів ТНК сприяє 

передачі знань і технологій місцевим фірмам і може стимулювати їх інноваційну 

діяльність [160]. 

7. В сучасних умовах функціонування світогосподарської системи посилюється 

конкуренція за споживача і ресурси економічного розвитку. Глобалізація 

господарської діяльності посилює конкурентну напруженість на світових ринках, 

ставить нові вимоги до учасників міжнародних економічних відносин і результатів 

їх діяльності, що вимагає від кластерів зміцнення конкурентних переваг для 

можливості утримання в міжнародних ланцюгах постачань. Інтенсифікація 

конкуренції у глобальному просторі посилює роль регіональних кластерів, 

необхідність їх розвитку і подальшого підвищення конкурентоспроможності. Такі 

процеси знаходять своє відображення у посиленні локальної конкуренції, що також 

сприяє формуваню кластерів  (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.3. Зв'язок між інтенсивністю локальної конкуренції та станом 

розвитку кластерів (на основі оцінок The Global Innovation Index) 
Джерело: побудовано автором на основі даних [305]. 
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З рис. 2.3 видно, що в цілому, прослідковується звязок між станом розвитку 

кластерів і рівнем розвитку конкуренції у окремих країнах, щільність якого 

становить r2=0,51. У міру зростання кластеру в процесі збільшення концентрації 

підприємств у ньому, посилюються і внутрішня  конкуренція між учасниками за 

покупців і постачальників. Чим більшою мірою національні галузі промисловості 

піддаються впливу процесів міжнародної конкуренції, тим більш явною стає 

тенденція до кластеризації [79]. 

8. Незважаючи на всі очевидні переваги взаємодії у рамках міжнародних 

кластерів, співпраця між кластерами, що здійснюється через регіональні чи 

національні кордони не є поширеною. Одна з найважливіших причин поляає у 

наявності різноманітних різного роду відмінностей між національними системами 

господарювання і наявності різного роду бар’єрів на шляху до формування 

міжнародних кластерів, таких як: політичні (наприклад, різні політичні пріоритети, 

нормативні режими, відмінності у законодавстві та адміністративних системах), 

культурні бар'єри (такі, як мова та культурні відмінності), поведінкові (бар’єри 

стратегії і оперативної практики), та інформаційні бар'єри (бар'єри різних видів, які 

обмежують доступність інформації про іноземні кластери, активи та можливості 

співпраці).  

Важливу роль у цьому відіграє національна кластерна політика, яка часто 

розглядається як інструмент поліпшення національної чи регіональної 

конкурентоспроможності, як з точки зору державних ініціатив, так і з позиції самих 

підприємств. Більшість кластерів вважають себе самостійними, намагаючись знайти 

постачальників і кваліфіковану робочу силу на місцевому рівні, навіть якщо це не 

може бути кращий вибір з точки зору якості та вартості, що в сукупності являє собою 

важливий фактор для укладнення налагодження міжнародної співпраці кластерів. 

В результаті дії визначених чинників відбувається розвиток і розширення сфер 

міжнародної співпраці кластерів на глобальному рівні і на регіональному рівні, які 

виходячи на міжнародні ринки, розвиваючи науково-дослідну і виробничу 

кооперацію з учасниками з інших країн і віддалених регіонів, використовуюють 

переваги глобальної спеціалізації і кооперації на основі міжнародного поділу праці, 
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при цьому зберігається тенденція до посилення регіональних процесів кластеризації, 

коли підприємства та інші учасники кластерів тяжіють до локалізації своєї діяльності 

у рамках окремих територій, формуючи місцеві регіональні інноваційні і виробничі 

системи за для підвищення конкурентоспроможності їх діяльності і виходу на 

міжнародні ринки.  

Поширеність діяльності міжнародних кластерів значною мірою залежить від 

галузевої специфіки їх діяльності. Міжнародні кластери зазвичай розвиваються у 

нових, інноваційних галузях, які характеризуються високою динамічністю розвитку 

при цьому відзначаються необхідністю територіальної концентрацією виробництва 

як наслідок специфіки процесів виробництва і надання послуг, зокрема у 

автомобілебудуванні, транспортному машинобудуванні, літакобудуванні, у 

транспортно-логістичній сфері, так із локалізацією специфічних навичок і знань, 

зокрема у сфері інформаційних технологій, розвитку фармацевтики, біотехнологій 

та інших.  

Розкриваючи специфіку розвитку міжнародних кластерів по відношенню до 

національної економіки, потрібно відзначити, що в цілому може бути виокремлено 

чотири моделі розвитку кластерів, які розрізняються за наступними критеріями: 

країна-ініціатор, територія формування кластеру, орієнтація виробничо-комерційної 

діяльності кластеру. 

На основі даних критеріїв 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 (рис.2.4) 

Розглядаючи дані моделі у масштабі світового господарства, потрібно 

відзначити, що на практиці дані моделі  можуть поднуватись одна з одною. Так 

перша модель виступає основою для формування кластерів у другій і третій моделі. 

Четверта модель може бути поєднана з будь-якою з попередніх трьох. 
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Рис.2.4. Моделі генезису міжнародних інноваційних кластерів по 

відношенню до національної економіки 
Джерело: розроблено автором  

Як видно з рис. 2.4, виділені моделі демонструють різні варіанти 

інтернаціоналізації інноваційних кластерів по відношенню до окремої національної 

економіки. У сучасних умовах найбільш поширеною є четверта модель 

кластеризації, яка передбачає здебільшого формування транскордонних кластерів у 

між регіонами сусідніх країн. Формування кластеру згідно з першої моделі 

характерно для розвинених країн світу, коли успішний кластер, сформований в 

рамках національної економіки починає розвивати виробничо-комерційну чи 

науково-технічну діяльність за межами країни (США, країни ЄС). Згідно з другою і 

третьою моделлю формування кластерів йдуть країни, що розвиваються (Китай, 

країни Латинської Америки), приймаючи ініціативи іноземних учасників кластеру. 

Перші три моделі демонструють здебільшого приклади транснаціональної форми 

міжнародних кластерів, коли країни не мають спільних кордонів або ж 

відрязняються за рівнем розвитку. Розглянемо визначені моделі більш детально. 

1. Згідно з першої моделі формування міжнародного інноваційного кластеру 

розпочинається з обслуговування внутрішнього ринку, може залучати іноземних 
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учасників, поступово нарощуючи обсяги діяльності, започатковує експортну 

діяльність і у подальшому може винести частину операцій з внутрішнього ринку на 

іноземні. При цьому, не обов’язково всі учасники кластеру приймають участь у 

міжнародних зв’язках, основним критерієм виступає те, що продукт кластеру 

призначений для іноземного ринку або учасники кластеру для виготовлення даного 

продукту приймають участь у зовнішньоекономічний діяльності. Так формування 

міжнародного інноваційного кластеру походженням з Силіконової (Кремнієвої) 

долини відбувалось згідно з першої моделі. Виникнення і функціонування кластеру 

на внутрішньому ринку у даному випадку мало наступні особливості. Одним з 

ключових моментів розвитку долини стало створення Стенфордського 

індустріального парку на базі Стенфордського університету. Університет володів 

великою ділянкою землі (близько 32 кв. км), яку у 1951 з метою поліпшення 

фінансового становища, почав здавати в довгострокову оренду. Протягом двох 

десятиліть «Силіконова долина» стала осередком світового науково-технічного 

прогресу, однією зі світових столиць мікроелектроніки, центром комп'ютерної 

революції, прикладних досліджень, що відбулось завдяки симбіозу університетської 

науки (Стенфордського університету) та фірм, що виробляють електронну і 

авіакосмічна продукцію. Силіконова долина - батьківщина всесвітньо відомих 

компаній Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco, Yahoo!, eBay. В даний час Кремнієва 

долина - лідер національного експорту, на неї припадає 40% експортної торгівлі 

штату Каліфорнія [47].  Після фондового краху IT-компаній у 2000 році ряд компаній 

з Силіконової долини провели скорочення виробництва програмного забезпечення 

на території США і перенесли частину бізнес-функцій до країн з більш дешевими 

факторами виробництва, а саме до Індії, Китаю та інших країн. Так відбувається 

наступний етап розвитку міжнародної кластерної взаємодії, а саме «перенесення» 

частини діяльності кластеру закордон. При цьому, для другого і третього варіанту з 

рис.2.4 даний етап є першим етапом ініціації міжнародного кластерного утворення.  

Другий і третій варіант формування міжнародного інноваційного кластеру 

можливий у випадку, коли ініціатива створення кластеру йде від зарубіжних 

суб’єктів, зокрема за схемою аутсорсингу чи іншими контрактними формами. 
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2. Згідно з другої моделі формування міжнародних інноваційних кластерів 

розпочинається як виникнення кластеру для обслуговування зовнішнього ринку, 

коли територія володіє певною конкурентною перевагою і іноземні учасники масово 

розміщують свої потужності на ній. У даному випадку наступною стадією є освоєння 

внутрішнього ринку, а при подальшому розвитку території, можливим є перенесення 

частини діяльності на території сусідніх країн. Таким чином відбулось заснування 

міжнародних інноваційних кластерів в Китаї та Індії. Так м. Бангалор, столиця 

південноіндійського штату Карнатака і його околиці є індійською «Сіліконовою 

долиною». Тут зосереджена велика кількість високотехнологічних виробництв і 

працюють провідні ІТ-компанії країни та світу. З початку 2001 року в Бангалорі 

відкрили свої представництва 230 міжнародних корпорацій. Тут розташовані наукові 

центри Sun Microsystems, Intel, Cisco, дослідний центр компанії Google і Microsoft. 

Розвиток ІТ-сектору і програмного забезпечення відбувася і в Китаї. Так за 

рахунок ініціації ТНК в основному з США своєї діяльності в Китаї, відбулось 

зародження  китайського інноваційного кластеру, що дістав назву «Кремнієва 

долина Китаю», розташованого у місті Чжунгуаньцунь. Дана територія була 

створена в 1980-х роках і сьогодні відіграє важливу роль в науково-технічному 

розвитку Китаю. На даний час на території кластеру зосереджена значна кількість 

наукових закладів, зокрема: Академія наук Китаю, Пекінський університет, 

Політехнічний інститут «Цінхуа» та інші знамениті вузи, приватний пункт розвитку 

техніки при Пекінському суспільстві плазми. До кінця 1986 року в Чжунгуаньцунь 

були відкриті близько 100 компаній освоєння, поступово склалася «електронна 

вулиця», де приватні компанії освоюють електронну техніку і займаються 

маркетингом. Нині тут понад 8 тис. підприємств, серед яких більше 50% складають 

електронні підприємства. У Чжуангуанцуне є такі великі компанії, як «Фондер», 

«Легенд», 23 транснаціональні корпорації відкрили тут свої філії,  4 з 10 світових 

компаній програмного забезпечення створили в Чжуангуанцуне свої центри 

дослідження і освоєння, тут свої філії мають 43 з 500 найбільш великих світових 

підприємств [98]. 
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Відмінність другого і третього варіантів полягають в тому на який ринок 

орієнтується продукція, що випускається кластером. Так у випадку Китаю типовий 

розвиток за другим варіантом. Існують приклади того, коли експортоорієнтований 

кластер, заснований іноземними учасниками, переорієнтовується на внутрішній 

ринок. Так, зокрема, компаній електротехнічної галузі Siemens і Motorola розглядали 

китайський ринок як базу для виробництва товарів для експорту на світовий ринок, 

а в подальшому Китай став найбільш важливим у виробництві мобільних телефонів 

і аксесуарів до них, тому частина продукції тепер реалізується на внутрішньому 

ринку. Японський лідер з випуску електроніки та промислового обладнання - 

компанія Toshiba раніше використовувала Китай тільки як базу для експорту, а тепер 

дві третини того, що продається на місцевому ринку, виробляється на її 34 

китайських ж виробництвах. Заснування інноваційних кластерів в Індії відбувалось 

як з орієнтацією на зовнішній ринок, так і з орієнтацією на внутрішнього споживача, 

що в цілому може бути віднесено до третього варіанту формування міжнародного 

кластеру. Основна причина цього - це орієнтація на величезний внутрішній ринок, 

обсяг якого порівнюють з ринком усього ЄС.  

Таким чином, другого і третього варіанту формування міжнародного 

інноваційного кластеру можливий у випадку, коли ініціатива створення кластеру йде 

від зарубіжних суб’єктів, зокрема за схемою аутсорсингу чи іншими контрактними 

формами. Перевагами такого варіанту на початковому етапі є те, що успішність 

запровадження кластеру вища, оскільки визначені покупці і часто вирішена 

проблема з фінансуванням, однак подальший розвиток такий кластер може 

здійснювати лише відповідно до цілей, наприклад, у випадку аутсорсингу, то до 

цілей компанії, що передає такі функції. 

Різновид другого варіанту вбачає розвиток кластерів, ядром яких є «компанії 

народжені бути глобальними» [218], такі компанії часто створюються у сфері 

інформаційних технологій та інших галузей, де існує висока мобільність ресурсів і 

доставки продукту. Як зазначають науковці, такі компанії можуть бути створені 

лише у випадку добре розвиненої інфраструктури, наявності компаній технологічно 

пов’язаних з виробництвом даного продукту, які вже мають налагоджені зв’язки із 
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зарубіжними партнерами. Таким чином, умовою виникнення таких компаній є 

наявність скупчення підприємств, технологічно і ринково пов’язаних з даним, що є 

основою для формування кластеру. Так, наприклад, нова українська компанія, що 

виробила нове програмне забезпечення, може вважатись «народженою бути 

глобальною», якщо співпрацює з бізнес-інкубатором та іншими установами, які 

допоможуть допрацювати даний продукт і здійснювати його реалізацію і 

впровадження на глобальному ринку. 

3. Третя модель формування кластеру передбачає, що формування 

кластеру здійнюється для задоволення потреб внутрішнього ринку, і ймовірним є 

поступове нарощування експорту і розвиток подальшої присутності на зарубіжних 

ринках. Третій варіант характеризується ініціацією кластеру іноземним суб’єктом 

для орієнтації виготовленого продукту на внутрішній ринок країни, де ініціюється 

кластер. Такий варіант характерний для країн перехідної економіки. Доречним є 

попередній приклад, коли індійські компанії металургійної промисловості викупили 

український металургійний комбінат Криворіжсталь  і стали частиною української 

агломерації в галузі металургії, колишнього територіально-виробничого комплексу, 

на базі якого потенційно може сформуватись кластер.  

4. Четверта модель формування міжнародного інноваційного кластеру 

переважно транскордонного типу, коли відбувається агломерація на території однієї 

з країн і поступово налагоджуючи співпрацю з сусіднім регіоном, або ж одночасна 

ініціація кластерів у прикордонних регіонах. Формування кластеру відбувається за 

рахунок реалізації спільних ініціатив декількох країн, часто зі спільними кордонами. 

Особливостями таких формувань є зазвичай подібні умови соціального, 

економічного культурного розвитку, спільна територія часто призводить до 

формування транспорто-логістичних комплексів. Для таких утворень зазвичай 

характерним є взаємодія учасників відповідно до певних міждержавних угод, які 

координують прикордонну діяльність таких утворень і сприяють певній лібералізації 

транскордонного переміщення працівників і товарів у рамках даних утворень.  

Так  найбільш відомий транскордонний біофармацевтичний кластер Біодолина 

було створено 1996 року у долині річки Верхній Рейн (на території Франції, 
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Швейцарії та Німеччини).  Приблизно 250 тис. осіб, або 10% від загального 

населення цього регіону, зайняті у біофармацевтичній галузі, до складу якої 

традиційно належать відомі наукові установи, (чотири університети, численні 

дослідницькі центри), штаб-квартири таких світових фармацевтичних гігантів як 

Новартіс, Рош, Сіба, філії великих фармацевтичних підприємств (Джонсон і 

Джонсон, Файзер, Санофі) [145]. Серед інших відомих транскордонних кластерів в 

зарубіжних країнах можна назвати: кластер біотехнологій, регіон Орезунд (Данія-

Швеція), який об’єднує мережу численних фармацевтичних і біотехнологічних фірм, 

університетські лікарні та університет, м. Твенте, німецько-голландський 

транскордонний кластер, який охоплює регіональні кластери і мережі в 

технологічних секторах пластмас, металообробки та біомедичному секторі, м. 

Венло, німецько-голландська мережа регіональних кластерів постачальників, 

технічних агентств та інноваційних установ навколо транснаціональних корпорацій 

Ocè і Nedcar. Технологічний кластер, який створений та діє на суміжних територіях 

Австрії та Словенії тощо. «Долина Доммель» (Бельгія та Нідерланди), яка 

складається з регіональних кластерів фірм високих технологій та інноваційних 

організацій. Автомобільний кластер між Португалією і Іспанією [123].Таким чином, 

існують різні моделі формування і розвитку міжнародних інноваційних кластерів в 

залежності від типу ініціації кластеру по відношенню до національної економіки.  

Узагальнюючи світовий досвід формування міжнародних інноваційних 

кластерів, потрібно відзначити різноплановість і нерівномірність розвитку кластерів 

у країнах з різним рівнем економічного розитку. Так можна виокремити специфічні 

властивості розвитку країн з різним рівнем економічного розвитку 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) (табл.2.4).  
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Таблиця 2.4 
Особливості функціонування кластерів у країнах з різним рівнем 

економічного розвитку 

 Розвинені країни 
 

Країни, що розвиваються Країни з перехідною 
економікою 

Стан 
функціо-
нування і 
розвитку  
кластерів 

Високий рівень розвитку 
кластерів, значна частка 
ВВП формується у 
кластерах, високий 
рівень інноваційної 
активності 

Нерівномірний рівень 
розвитку (в окремих 
регіонах високий (зокрема, 
СЕЗ в Китаї), низький 
рівень інновацій в націо-
нальних кластерах, в 
міжнародних кластерах за 
участі цих країн залежить 
від іноземних учасників 

На стадії зародження, 
наявні поодинокі 
кластерні ініціативи, 
низький рівень 
інноваційної активності 

Чинники 
формування 
кластерів 
 

Переважно ендогенні 
(першочергово спира-
ються на внутрішні 
можливості розвитку 
країн (наприклад, США) 
та регіонів (наприклад, 
кластери в ЄС), у міру 
насичення внутрішніх 
ринків та з метою опти-
мізації своєї діяльності 
посилюють міжнародну 
присутність, посилю-ючи 
чутливість до екзогенних 
чинників) 

Переважно екзогенні 
(залежать від тенденцій 
розвитку міжнародного 
ринку, від стратегій 
діяльності ТНК та інших 
міжнародних компаній як 
ключових учасників утво-
рення), національні клас-
тери, які локально орієн-
товані, підвладні відповід-
но більшою мірою внут-
рішнім (ендогенним по 
відношенню до країни) 
чинникам розвитку 

Екзогенні та ендогенні 
(розвиток кластерних 
ініціатив в краї-нах з 
перехідною еко-
номікою залежить як 
від внутрішніх джерел 
розвитку, стану фун-
кціонування і регулю-
вання економіки, так і 
зовнішніх, пов’язаних в 
основному із можли-
востями залучення 
іноземних учасників 

Специфіка 
розвитку 
міжнародної 
діяльності 
кластерів 

Взаємодія з іншими 
розвиненими країнами (в 
основному транс-
граничні кластери, 
частково транснаціона-
льні) та з країнами, що 
розвиваються 
транснаціональні форми) 

Виступають у ролі 
приймаючих країн для 
базування учасників з 
розвинених країнам, що 
розвиваються 
(транснаціональні форми), 
національні кластери  
практично не здійснюють 
міжнародної діяльності 

Налагоджують клас-
терні взаємозв’язки з 
іншими країнами з 
транзитивних еконо-
мік (переважно у фор-
мі трансграничних 
кластерів), співпраця з 
іншими типами країн 
не значна 

Джерело: розроблено автором  

З табл. 2.4 видно, що найбільших успіхів у формуванні кластерів і ініціюванні 

міжнародних кластерних зв’язків досягли розвинені країни, де домінуючою є 

тенденція до формування нових кластерів у високотехнологічних галузях.  Кластери 

в країнах, що розвиваються і країнах з перехідною економікою, як правило, слабкіші, 

ніж у країнах з розвиненою економікою, їх інноваційний потенціал нижчий, а 

загальна конкурентна позиція є менш сильною. Натомість країни з економікою, що 
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розвиваються та транзитивні економіки у формуванні кластерів більш орієнтовані на 

базові галузі промисловості. 

Кластери в США хоча початково і формуються в основному для 

обслуговування внутрішнього ринку, де відіграють важливу роль (більше 61% 

промислової продукції США виробляється в рамках 300 кластерів) [47], в цілому 

сприятлива державна підтримка інновацій і розвитку кластерів, високий рівень 

розвитку техніки і технологій, ємність внутрішнього ринку, дають можливість 

отримання ефекту масштабу  і сприяють зміцненню кластерів на глобальних ринках. 

Переслідуючи різні мотиви щодо збільшення доходів або оптимізації витрат, 

підприємства-учасники кластерів засновують діяльність на іноземних ринках, 

ініціюючи іноземні кластери, часто виступаючи ініціаторами кластерів у країнах, що 

розвиваються.  

Характерним для американських кластерів є те, що їх діяльність заснована на 

принципах партнерства і орієнтована на комерціалізацію НДДКР,  при цьому значну 

роль у розвитку кластерів та регіональної економіки США в цілому відіграють 

історичний взаємозв'язок університетів і бізнесу, співпраця бізнесу та академічного 

середовища на принципах конкурентного доступу до  фінансування, де фінансування 

університету з боку приватного сектора здійснюється залежно від результатів 

досліджень. Інноваційні кластери у США ініціюються шляхом фінансування урядом 

науково-дослідних інститутів, навколо яких потім об’єднуються підприємства 

(Бостонський кластер); фінансування вже започаткованих кластерів (Силіконова 

долина); виділення спеціальних територій, наукових парків для зародження 

кластерів (Північна Кароліна). 

В ЄС більшість міжнародних кластерних утворень формується в результаті 

взаємодії суб’єктів підприємництва в рамках самого ЄС. Моніторинг 

функціонування, розвитку і оцінки кластерів в країнах ЄС здійснює спеціальна 

установа, яка опосередковано підпорядковується Комісії ЄС - це European Cluster 

Observatory, яка в ході першого етапу (2006-2014), виявила на території всього ЄС 

2017 статистичних регіональних кластерів для 28 секторів, де виробляться товари і 

послуги, що торгуються. Згідно з методикою картування ЄС, кластерам 
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привласнюється по одній зірці за виконання  кожного з таких критеріїв: чисельності 

зайнятих у тій чи іншій кластерній промисловості в регіоні, ступінь спеціалізації в 

регіоні, кількість зайнятих у кластері в регіоні. Серед виявлених кластерів 155 

регіональних кластерів мали три зірки (8%), 524 регіональних кластерів дві зірки 

(25%), і одна зірка 1338 (67%) [203]. Важливу роль у розвитку кластеризації в Європі 

відводиться інноваційній складовій для збереження конкурентоспроможності в 

умовах зростаючої глобалізації бізнес-середовища. Так програма «Горизонт-2020», 

розроблена Європейською комісією, націлена об’єднати фінансування досліджень та 

інновацій в ЄС для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи, 

передовими галузями пріоритетного розвитку визначила наступні: інформаційно-

комунікаційні технології; нанотехнології; новітні матеріали; біотехнології; передові 

виробничі технології; космічні технології [183]. 

 Характеризуючи рівень інноваційної діяльності кластерів в ЄС, необхідно 

зазначити, що в середньому від 24-50% кластерів в ЄС здійснюють радикальні 

інновації, які ведуть до появи абсолютно нових продуктів або способів виробництва 

предметів споживання, інша частина кластерів здійснюють локальні інновації, 

освоюючи і пристосовуючи чужі технології.  

При цьому, європейські кластери, порівняно з кластерами в США, не можуть 

покладатися виключно на природні сили, оскільки передбачає наявність розрізнених 

країн. Однак європейські розробники економічної політики такий недолік 

намагаються компенсувати шляхом створення сильних взаємозв'язків з іншими 

кластерами в рамках ЄС на основі взаємодоповнення сильних сторін. Процес 

інтернаціоналізації кластерів у Європі відбувається в неоднаковій мірі, найбільшими 

успіхами у даному напрямі характеризуються Німеччина і Франція [237]. Результати 

опитування серед кластерних ініціатив по всій Європі, проведені німецькими 

дослідниками в рамках Kompetenznetze показали, що тільки 10% кластерних 

ініціатив та мереж кластеру насправді мають конкретні плани для 

інтернаціоналізації.  

Європейська Комісія фінансує транскордонне співробітництво мереж і 

кластерів та їх компаній в рамках різноманітних програм. Основні напрями 
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транскордонної політики: розробка більш ефективної кластерної політики, а також 

пошук практичних і конкретних інструментів і стимулів для кластерів та їх 

організацій-членів. В країнах ЄС здійснюється проект «Транснаціональний альянс 

кластерів на шляху до покращення підтримки кооперації» (Transnational Alliance of 

Clusters Towards Improved Cooperation Support (TACTICS)) [285], що має на меті 

підтримку та подальше розширення європейських кластерів і реалізує підтримку 

проектів на двох рівнях: (1) національному рівні і (2) міжнародному рівні.  

Відкритість європейського бізнесу до співпраці з першокласними знаннями - як 

усередині, так і за межами Європи – є, на думку європейських вчених, передумовою 

для виникнення і зростання світового класу кластерів.Європейський альянс 

кластерів (European Cluster Alliance) являє собою перший важливий крок у цьому 

напрямку. Це відкрита платформа створена під егідою PRO INNO Europe, обєднуючи 

понад 50 європейських партнерів, таких як міністерства, регіональні органи влади та 

інноваційні установи, які несуть відповідальність за розробку і реалізацію 

кластерних ініціатив на їх територіях [202]. 

Кластери у країнах, що розвиваються, відрізняються від розвинених країн 

світу принаймні в трьох аспектах: динаміки їх зростання (екзогенні проти 

ендогенних), їх організаційних структур і географічного розподілу. У країнах, що 

розвиваються, динаміка кластеру багато в чому визначаються наявністю 

транснаціональних корпорацій або доступом до міжнародних споживачів, такі 

кластери частіш за все представлені у вигляді так званих супутникових кластерів, 

тобто кластерів малих і середніх підприємств, що займаються подібною 

промисловою діяльності, де домінують транснаціональні корпорації. 

Іноземні підприємства виходячи на ринки країн, що розвиваються ініціюють 

створення мереж підприємництва, однак у більшості випадків такі мережі 

складаються з іноземних учасників і у незначній мірі взаємодіють із національними 

суб’єктами підприємництва і внутрішніми мережами. Така тенденція обумовлюється 

відмінностями у специфіці діяльності суб’єктів підприємництва, зокрема культурою 

ведення бізнесу, стандартами менеджменту підприємництва, технічними і 

виробничими стандартами тощо. 
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В цілому, рівень інноваційної діяльності в країнах, що розвиваються 

нерівномірний, оскільки існують окремі групи країн, що являються лідерами 

інноваційної діяльності у світі, однак більшість країн, що розвиваються все ж 

характеризуються низьким рівнем нововведень. Китай та Тайвань проводять у першу 

чергу кластерну політику, пов’язану з технопарками та інкубаторами. Таїланд 

підтримує співробітництво середніх та малих підприємств, у той самий час як 

Філіппіни мають більш традиційну інституціональну інфраструктуру для підтримки 

середніх та малих підприємств.  

Китайська економіка, де сформовано 1300 індустріальних та інноваційних 

кластерів, не рахуючи кількох тисяч постачальницько-логістичних кластерів, 

сьогодні виступають піонерами інноваційної діяльності у світі. Незважаючи на те, 

що багато кластерів в Китаї сформувалися спонтанно, державна політика має велике 

значення в їх розвитку. Створення інноваційних кластерів в Китаї здійснюється, 

насамперед, за рахунок розвитку інноваційного потенціалу діючих промислових 

кластерів на основі привабленням іноземних підприємств як ключових гравців 

кластеру. Приваблення іноземних інвестицій здійснюється шляхом створення 

спеціальних економічних зон та інших пільгових утворень, спрямовані на розвиток 

високотехнологічних галузей (технопарки, зони високих технологій тощо), які 

почали зявлятись з 1990-их за підтримки держави. Основна роль держави у розвитку 

кластерів полягає у залученні інвестицій, підтримці інновацій, створення правових, 

фінансових і податкових механізмів регулювання ринку створення інфраструктури. 

Особливо успішними подібні парки виявилися для розвитку ІТ-галузі, де в даний час 

виробляється 60-70% ІТ-продуктів китайської економіки [49]. 

Як приклад можна розглянути діяльність шанхайського кластеру «Чжанцзян», 

який утворився на базі Парку високих технологій «Чжанцзян», заснованого 

спеціальним рішенням Уряду КНР в 1992 р. Парк був організований на території 

Зони економічного розвитку Пудун. У 1999 р. за рішенням мерії Шанхаю економічна 

діяльність парку була переорієнтована на «3 головних стратегічних напрями»: 

інтегральні схеми, комп'ютерне програмне забезпечення, біофармацевтиці. Після 

прийняття зазначеної установки економічна результативність парку різко зросла. В 
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даний час в парку працюють 120 тис. чол., з яких інженерно-технічний персонал 

складає більше 50%. В даний час резиденти парку беруть участь в 216 НДДКР за 

державними замовленнями, в тому числі по 129 розробкам в рамках національної 

програми «863» (біоінженерія, космічна техніка, інформатика, лазерна техніка, 

автоматика, енергетика, нові матеріали, техніка освоєння світового океану), 17 

проектам за держпрограмою «973» (фундаментальні дослідження по лінії Академії 

наук КНР) і 4 міжнародними програмами. Зараз сумарний обсяг виробництва досяг 

39,8 млрд. юанів (близько 5,6 млрд. дол.) експорт - 20,5 млрд. юанів (2,9 млрд. 

дол.)[98]. Разом з тим, приклад КНР показує наявність цілого ряду можливих 

труднощів, з якими можуть зіткнутися кластери та СЕЗ в ході власного розвитку, а 

саме: виробництво продукції з  низькою доданою вартістю, занадто сильна 

орієнтованість на іноземний ринок збуту, збільшення навантаження на 

інфраструктуру, екологію і т.д. Крім того поглиблення спеціалізації СЕЗ призводить 

до посилення горизонтальних зв'язків, і зростання надмірної конкуренції, 

породжуючи проблему надмірної спеціалізації і дефіциту кваліфікованих кадрів в 

одних регіонах, залишаючи не розвиненими інші регіони. 

Досвід у створенні кластерів Індія почала накопичувати у 80-х рр. ХХ ст. 

паралельно з іншими країнами світу, і вже зараз в країні функціонує більше 2 тис. 

кластерів, з яких 388 – промислових і 1 657 кластерів, які об’єднують ремісничі 

підприємства. З 2000 р. в Індії за ініціативою уряду реалізовується кластерна 

стратегія, що включає двадцять чотири програми, в рамках яких було виділено 1,4 

млрд дол. США з метою зниження рівня безробіття та бідності, підвищення 

конкурентоспроможності [95]. Кластери у Індії створють до 60% експорту продукції 

обробної промисловості Індії, з яких 35% здійснюють прямий експорт, інші 

працюють у   галузях, що працюють на експорт. Більшість ремісничих кластерів 

формувались  протягом десятиліть і навіть іноді протягом багатьох століть. Деякі 

індійські кластери, які складаються з малих і дрібних підприємств є настільки 

великими, що вони складають 90% від загального обсягу виробництва окремих 

продуктів в Індії. Як, наприклад, у трикотажних виробах - кластер у Ludhiana, у 

виготовленні прикрас - кластери в Сурат і Мумбаї і майже весь експорт дорогоцінних 
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каменів. Аналогічним чином створені, добре відомі у світі кластери з виготовлення 

шкіри та шкіряних виробів в Ченнаї, Агра і Калькутті. Тим не менше, більшість 

індійських кластерів, особливо в секторі ремесел, дуже маленькі, і складаються з не 

більш ніж ста працівників, маючи високу спеціалізацію, кваліфікацію та якість своєї 

продукції, є висококонкурентоспроможними на світовому ринку. Це стосується, 

наприклад, кластера Paithani з виробництва сарі в Махараштра [91].  

Формування кластерів в країнах Латинської Америки пов’язано з економічною 

лібералізацію 1980-х і 1990-х років. У розрізі міжнародної діяльності, кластери в 

Латинській Америці виступають приймаючою стороною, самостійно практично не 

ініціюючи міжнародної кластерної співпраці. На даному етапі в країнах Латинської 

Америки виділяють три типи кластерів: низько технологічні кластери, ініційовані 

малими підприємствами країн Латинської Америки, кластери, що характеризуються 

помірними інноваціями, сформовані з національних виробників і кластери, 

ініційовані ТНК [290]. В той час, як національні кластери характеризуються не 

значною інноваційно активністю, кластери, сформовані ТНК функціонують в 

технологічно складніших сферах діяльності, таких, як електроніка та автомобільна 

промисловість. При цьому, важливо відмітити, що таких утвореннях домінують філії 

великих світових виробників, системи виробничо-комерційної діяльності 

включають в себе кілька етапів ланцюжка створення вартості, що уможливлює 

отримання конкурентних переваг від місцевої агломерації за рахунок зовнішньої 

економії. Привнесення ТНК нових технологій та інноваційних методів 

господарювання, сприяє підвищенню інноваційної активності мереж в регіоні їх 

розміщення. кінцева продукція орієнтована на обслуговування національних і 

міжнародних ринків. ініційовані ТНК утворення, мають дуже обмежені зв’язки з 

національними виробниками та іншими підприємствами, що не стимулює розвиток 

національних виробників чи підвищення їх інноваційного рівня. 

Розглядаючи кластери країн Латинської Америки, ініційовані національними 

учасниками і їх рівень залученості до системи світогосподарських зв’язків, потрібно 

відмітити, що серед них часто зустрічаються об'єднання мікро- та малих 

підприємств, що виробляють низькоякісні споживчі товари для місцевих ринків, в 
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основному в тій сфері діяльності, де низькі бар'єри для входу. Компанії в таких 

кластерах характеризуються безліччю зв’язків неформального характерна, з 

продуктивністю і заробітною платою набагато нижчою, ніж у середніх і великих 

підприємств. Рівень спеціалізації і кооперування серед компаній достатньо низький. 

Деякі кластери складаються з більш технологічно розвинених компаній виробників, 

більшість яких була заснована в період імпортозаміщення в основному для 

обслуговування внутрішнього ринку. Вони зазвичай складаються з різнорідних 

підприємств, починаючи від дрібних виробників до великих промислових 

підприємств.  

Особливості розвитку кластерів в країнах з перехідною економікою багато в 

чому схожі на особливості кластеризації в країнах, що розвиваються, однак мають 

деякі принципові відмінності. На території даної групи країн розвиваються власні 

національні кластери, які поступово зростаючи, започатковують міжнародну 

співпрацю переважно з іншими країнами з транзитивних економік, що в своїй основі 

має виробничі і комерційні причини, і в меншій мірі створено для спільних НДДКР. 

Так найбільших досягнень у формуванні нових виробничих мережевих систем в 

країнах які сформувалися після розпаду СРСР в останні роки досягли Казахстан, 

Вірменія і Росія [47]. Кластерна політика в РФ і Казахстані базується на активній 

державній підтримці і, в першу чергу, за рахунок коштів, одержуваних від експорту 

енергоносіїв. Особливістю кластеризації Казахстану є формування кластерних 

об'єднань для реалізації масштабних проектів - «Відновлення Аральського моря», 

створення транспортних коридорів, в т.ч. «Великого Шовкового Шляху».  

Важливу роль при цьому здійснює державна політика розвитку кластерів, яка в 

основному направлена на перебудову колишніх територіально-виробничих 

комплексів на ринкових умовах, сприяння розвитку інноваційної діяльності. Якщо ж 

порівняти ТПК і кластер, то основними відмінностями будуть: економічні умови 

функціонування; спеціалізація; cтавлення до ресурсозбереження та 

енергоефективності; управління; створення; політичні умови та інше. Радянський 

досвід створення, розвитку та управління ТПК показував деякі успішні результати, 

сприяв освоєнню територій, розвитку важкої промисловості, однак, були і негативні 
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впливи, такі як: порушувалася збалансованість розвитку регіонів, переважання 

монокультурного напрямку. «науково-виробничі комплекси» і «територіально-

виробнича кооперація», які були поширені в СРСР накладали певну специфіку на 

розвиток таких утворень - вибір постачальника, споживачів продукції та багато 

іншого визначало міністерство.  

Іншим напрямком формування міжнародних інноваційних кластерів за участі 

країн з перехідною економікою є ініціація кластеру іноземними учасниками з 

розвинених країн світу. Багато ТНК засновують свої виробничі потужності і 

комерційні представництва, використовуючи підприємницькі ресурси приймаючих 

країн з перехідною економікою, тобто наявні агломерації або ж засновують свої філії, 

навколо яких формуються інші підприємства, що призводить до розвитку окремої 

територіальної спеціалізації, однак не до утворення кластерів.  

Таким чином, кластери розвиваються і еволюціонують під впливом 

діалектичної розвитку процесів глобалізації і регіоналізації з одного боку, з іншого 

боку впливаючи на процеси регіоналізації і сприяючи змінам в глобальній економіці. 

У світі найбільших успіхів у формуванні кластерів та ініціюванні міжнародних 

кластерних зв’язків досягли розвинені країни, які розвиваючи внутрішні кластери, 

сприяють їхній міжнародній експансії. Розвиток міжнародних зв’язків кластерів у 

країнах, що розвиваються орієнтований на привабленням іноземних підприємств як 

ключових гравців кластерів. Створення кластерів в країнах з перехідною економікою 

багато в чому схоже на особливості кластеризації в країнах, що розвиваються, однак 

має деякі відмінності, пов’язані з  прагненням розвивати власні національні кластери, 

орієнтовані на перебудову колишніх територіально-виробничих комплексів на 

ринкових умовах і налагоджуючи міжнародну співпрацю переважно з іншими 

країнами з транзитивних економік.  
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 2.2. Етапи формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах 
ЦСЄ 

 

Визначення чинників та моделей формування міжнародних кластерів в умовах 

глобалізації є основою для подальшого розкриття специфіки формування 

міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи, що 

ми здійснили через визначення основних етапів і складових умов успішності 

формування таких структур на основі виокремлення і систематизації даних 

спостережень регіональних кластерів European Cluster Observatory у країнах ЦСЄ, 

2000 і 2004 [184], 2014 років [184; 245],  для 28 секторів, де виробляться товари і 

послуги, що торгуються і визначення складових успішності формування кластерів за 

даними 51 регіону 6 країн (Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, 

Болгарії) із застосуванням економетричних моделей впорядкованого вибору 

(додаток Д), що дозволило  визначити специфічні особливості кластеризації країн 

даного регіону.  

Розкриваючи періодизацію формування кластерів у економіках цих країн, 

потрібно відзначити їх залежність від змін у макросередовищі, при цьому важливу 

роль відігравали як ендогенні, так і екзогенні чинники макроекономічного розвитку, 

які визначали перебіг внутрішніх процесів кластеризації і формування їх 

міжнародних зв’язків. Виділено наступні критерії періодизації формування 

кластерів: масштаби кластеризації національних економік; їх галузево-секторальна 

структура; рівень залучення місцевих бізнес-структур до глобальних ланцюгів 

створення вартості; ступінь державного і національного регулювання кластерів і їх 

підтримки. Згідно з даних критерїїв було здійснено наступну періодизацію 

формування і розвитку кластерів у країнах Центральної та Східної Європи (рис. 2.5): 

відкриття економік країн ЦСЄ (1990-2000); підготовка до інтеграцій з ЄС (2000-

2004); інтеграційні процеси з ЄС і подальший розвиток та інтенсифікація звязків з 

ЄС в країнах ЦСЄ (2004-2014); відновлення темпів економічного росту і розвитку, 

пошук нових напрямків розвитку економіки (2014-2016). 
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Рис. 2.5. Періодизація етапів формування і розвитку кластерів в країнах ЦСЄ в 
умовах інтернаціоналізації бізнес-середовища 

Джерело: розроблено автором. 
 

Перший етап формування кластерів у країнах ЦСЄ розпочався з 1990-х років, 

після їх виходу із Союзу Економічної Взаємодопомоги (СЕЗ). Даний етап був 

пов'язаний з відкриття економік цих країн ЦСЄ, інтенсифікацією ПІІ до даних 

регіонів, трансформаційними процесами в економіках цих країн.  

Національні політичні програми країн ЦСЄ не були безпосередньо спрямовані 

на розвиток і підтримку кластерів, передбачаючи в основному заходи націлені на 

реорганізацію економічної системи цих країн і сприяння розвитку підприємництва. 

Більшість країн Центральної Європи вперше почали застосовувати кластерні 

програми після 1999, які, аналізуючи з сучасної точки зору, не відігравали ролі в 

якості основи для національної політики, пов'язаної з інноваціями і технологіями, 

регіональним економічним розвитком і підприємництвом, а також розвитком МСП. 

Області політики, в яких кластери відіграють найбільш важливу роль були наука та 

освіта, хоча не ставилась конкретна мета діяльності таких програм і не визначався 

фокус їх діяльності [182]. У період з 2000 по 2004 років відбувався подальший 

розвиток кластерів, утворилось 123 нових кластери. Протягом 2004 - 2014 рік 

функціонувало 368 у країнах Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, враховуючи 

Болгарію і Румунію в даному регіоні наявні 508 кластерів. Потрібно відмітити, що до 

2004 року відбулось формування більшої частини найбільш значимих кластерів, а 
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починаючи з 2004 року зростає кількість кластерів зі значенням 1 зірка, при цьому 

менше розвиваються інші кластери (рис. 2.6). 

 
Рис.2.6. Динаміка формування кластерів у ЦСЄ за рівнем значущості 
Джерело: розраховано автором за даними (додаток Д) 
 

Період з 2004 по 2013 роки у формуванні кластерів ознаменований входженням 

країни у ЄС і подальшого розвитку процесів кластеризації у цих країнах в рамках як 

національних програм кластеризації, так і програм з розвитку кластерів у ЄС, які 

були націлені на стимулювання міжнародної співпраці. Загальним для всіх програм, 

в той час було їх фокусування на підвищенні конкурентоспроможності національної 

або регіональної економіки шляхом сприяння співробітництву між наявними 

компаніями [182]. Вони в основному були зосереджені на підтримці існуючих 

кластерів та розвитку кластерних ініціатив. Наприкад, розвиток кластерів в Чехії 

відбувався під егідою Державних програм 2004-2006 і 2007-2013 років, що надавали 

фінансову допомогу кластерним ініціативам для їх розвитку у вигляді субсидій. В 

рамках цих програм було ініційовано 79 кластерів. Розподіл таких кластерів в 

регіонах Чехії вкрай нерівномірний (рис.2.7).  

 

Рис. 2.7. Розподіл кластерних ініціатив у Чехії за регіонами 
Джерело: [247]. 
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Однак деякі такі ініціативи лише через кілька місяців існування припиняли 

свою діяльність. Лише близько 60 кластерів працювало у Чехії по завершенню 

програми станом на 2013 рік, при цьому На сучасному етапі формування кластерів 

(2014-2016) основний акцент підтримки кластерів зміщується у бік розвитку не 

окремих галузей економіки,  а міжгалузевих зв'язків і можливостей розвитку 

підприємництва в нових галузях. Кластерні програми стали більш селективні, 

зосереджуючись більше на підтримці зрілих кластерів, кластерів світового класу і 

кластерів в нових галузях, ніж у минулому, коли підтримувались усі типи кластерів. 

передбачаючи розробку спільної платформи регіональних кластерів для просування 

нових на основі бізнес-рішень. 

Таблиця 2.5 
Національні кластерні програми у окремих країнах ЦСЄ 
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Чехія,  
«Кластер-Спів-
робіництво» 

підтримка співробітництва кластерів; 
інтерналізація, розвиток НДДКР в кластерах. 

+ + + + + + 

Словакія,  
«Схема кластерів» 
 

підвищення конкурентоспроможності 
промислових кластерів за рахунок оптимізації 
їх співробітництва, а також утвердження 
промислових кластерів на міжнародному 
рівні 

+ + + + + + 

Латвія,  
«Програма 
кластерів (EC)» 

підготовка та реалізація ефективних стратегій 
розвитку кластера, включаючи реалізацію 
сумісних проектів; 

 +   + + 

Болгарія,  
Оперативні 
програми 
«Інновації та 
конкурентоспромо
жність» (OPIC)  

досягнення  динамічної конкуренто-
спроможної економіки шляхом розвитку 
інновацій, підприємництва, потенціалу росту 
малих та середніх підприємств, ефективність 
використання ресурсів підприємств 

 + +  + + 

Румунія,  
«Конкуренто-
спроможність 
операційних 
програм» 

збільшення приватних інвестицій в НДДКР,  
покращення передачі знань, технологій; 
підвищення наукового потенціалу; 
розширення участі Румунії  в європейських та 
міжнародних дослідженнях 

+ + + + + + 

Джерело: складено автором [185]. 

З таблиці 2.5 видно, що існуюють різні програми кластеризації, прийняті на 

національному рівні у країнах Чехії, Словаччини, Латвії, Болгарії, Румунії. В інших 
 



96 
 

країнах, зокрема в Словенії відсутні програми кластеризації на національному рівні, 

однак підтримуються конкретні проекти кластеризації. Так, зокрема, створено 

«Poly4EmI» - словенський консорціум, який включає Міністерство освіти, науки і 

спорту Словенії; Центр передового досвіду в області полімерних матеріалів і 

технологій; GIZ ACS - Автомобільний кластер Словенії; GZS - Торгово-промислова 

палата Словенії. Його метою є перорієнтація виробництва з полімеру до біополімеру 

на основі інтеграції міжсекторальної промисловості та обєднання потенціалу у сфері 

медичних приладів, відновлюваних джерел на основі використання біомаси, 

сільського господарства, виробництва та упаковки харчових продуктів, що 

сприятиме підвищення ефективності розвитку інноваційного потенціалу економіки і 

можливості формування нових виробничо-збутових ланцюжків для МСП [183].  

Розглядаючи наслідки державної політики кластеризації і успіхи таких утворень 

у регіональному масштабі у рамках окремих країн, потрібно відзначити 

диспропорційність такого розвитку (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 
Кількісні показники і якісні показники функціонування кластерів у розрізі 

країн Центральної та Східної Європи, 2014 
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Румунія 92 8 11,5 2,1 160 20 6,3 
Литва 9 1 9 -0,4 18 18 4,3 
Словаччина 45 4 11,3 1,9 67 16,8 3 
Болгарія 46 6 7,7 -1,7 87 14,5 0,8 
Польща 159 16 9,9 0,6 228 14,3 0,5 
Словенія 16 2 8 -1,4 24 12 -1,7 
Чехія 64 8 8 -1,4 96 12 -1,7 
Естонія 10 1 10 0,6 11 11 -2,7 
Угорщина 59 7 8,4 -0,9 75 10,7 -3 
Латвія 6 1 6 -3,4 8 8 -5,7 
Усього 506 - 9,4 - 774 13,7 - 

Джерело: розраховано автором за даними (Додаток Д) 
 
Прослідковується зв’язок між кількістю і якістю кластерів і обсягом  ВРП, хоча 

такий зв'язок не завжди справджується, ще менш сильною є залежність між ВРП  і 

значенням кластерів у цих регіонах (рис. 2.8). 
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Рис.2.8. Залежність між кількістю, якістю кластерів і ВРП, ВРП на душу 
населення у ЦСЄ, 2014 

Джерело: розраховано автором за даними (Додаток Д) 

З рис. 2.8 також видно, що найбільша кількість кластерів створено у столичних 

регіонах і навколишніх територіях, зокрема у Польщі - регіон Мазовецьке – Варшава, 

а також у невеликих країнах Прибалтики – Литва, Латвія, Естонія, при цьому, 

наприклад, у пристоличному регіоні Середній (Центральна Богемія) – Чехія, хоча у 

регіоні Прага при високому ВРП досить низькі показники кластеризиції. У всіх цих 

країнах дані вказують на відносно високу ступінь концентрації ПІІ в регіонах 

навколо столиці та інших великих міст (Будапешт, Братислава, Прага, Познань, 

Варшава, Брно). В Угорщині понад дві третини припливу ПІІ були направлені в 

регіон Будапешту, в Чехії 60% пішли в область Праги та прилеглих регіонів (Stredni 

Čechy) і в Словаччині близько 65% пішли в Братиславу [304]. 

Динаміка розвитку кластерів відрізнялась за галузями, однак в  цілому 

демонструвала перебіг визначених нами етапів. Процеси кластеризації охопили 

велику кількість галузей економік цих країн, при цьому, більшість кластерів 

функціонували у галузі автомобілебудування, важкого машинобудування, текстилю, 

одягу, взуття, шкіри, електричного обладнання і у будівництві. Серед кластерів, які 

відзначались наявністю критичної маси з точки зору розміру, спеціалізації та 

фокусування на території країн Центральної і Східної Європи таких кластерів станом 
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на 2014 рік було 50 (табл. 2.7). Важливим аспектом розвитку таких кластерів є їх 

більша стійкість протягом довготривалого періоду. 

Таблиця 2.7 
Динаміка провідних кластерів (зі значенням три зірки) у окремих країнах 

ЦСЄ 
  2000  2004  2014  
Готові харчові продукти, 
продукти сільського 
господарства 

Болгарія - - - - 10 20,0% 
Польща - - - - 1 2,0% 
Румунія - - - - 5 10,0% 
Угорщина 1 4,2% 1 4,8% 2 4,0% 

Усього 1 4,2% 1 4,8% 18 36,0% 
Машинобудування Польща - - 2 9,5% - - 

Словаччина - - - - 2 4,0% 
Угорщина 1 4,2% 1 4,8% - - 
Чехія 2 8,3% 2 9,5% 2 4,0% 

Усього 3 12,5% 5 23,8% 4 8,0% 
Легка промисловість (одяг, 
взяття, шкіряні продукти) 

Болгарія - - - - 3 6,0% 
Литва 1 4,2% 1 4,8% - - 
Польща 2 8,3% 1 4,8% 3 6,0% 
Румунія - - - - 7 14,0% 
Словаччина - - 1 4,8% - - 
Угорщина 1 4,2% 1 4,8% - - 
Чехія 1 4,2% 1 4,8% 1 2,0% 

Усього 5 20,8% 5 23,8% 14 28,0% 
Меблі і фурнітура Польща - - - - 2 4,0% 

Румунія - - - - 1 2,0% 
Усього - - - - 3 6,0% 
Машинобудування (важке 
машинобудування, 
автомобілебудування, 
електричні прилади) 

Польща 1 4,2% - - 1 2,0% 
Словаччина 1 4,2% 1 4,8% - - 
Словенія - - - - 1 2,0% 
Чехія 1 4,2% 1 4,8% 1 2,0% 

Усього 3 12,5% 2 9,5% 3 6,0% 
Послуги  
(транспорт, логістика, 
дистрибуція; освіта та 
наука; фінансові послуги; 
ІТ-послуги; розваги, 
гостинність, туризм) 

Латвія 1 4,2% 1 4,8% - - 
Литва - - - - 2 4,0% 
Польща 6 25,0% 2 9,5% 3 6,0% 
Румунія - - - - 1 2,0% 
Словаччина - - 1 4,8% - - 
Угорщина 1 4,2% 1 4,8% - - 
Чехія 4 16,7% 3 14,3% 2 4,0% 

Усього 12 50,0% 8 38,1% 8 16,0% 
Усього за всіма групами 24 100,0% 21 100,0% 50 100,0% 

Джерело: розраховано автором за даними (Додаток Д) 
 
Більшість таких кластерів функціонують у основних сферах експортної 

спеціалізації економік цих країн. Так важливу роль відіграють автомобільні кластери 

(Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія), кластери з важкого машинобудування, 

також інша промисловість серед якої кластери у сфері легкої промисловості 

(текстильні кластери, кластери з пошиття одягу у Румунії), меблевої і деревообробної 
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промисловості (Польща, Румунії). Структура експорту відображає основні галузі 

функціонування провідних кластерів економік цих країн, які сформувались за період 

1990-2014 роки (рис. 2.9).  

 
Рис.2.9. Структура експорту окремих країн ЦСЄ, 2014 рік 

Джерело: побудовано автором за даними [225]. 
 

Таким чином, підсумовуючи історичні етапи розвитку кластеризації, потрібно 

відзначити, що одні кластери виявились успішними, інші ні, що потребує аналізу 

досвіду цих країн і визначення складових успішності кластероутворення і параметрів 

їх оцінки. Такий аналіз ми здійснили на прикладі розвитку кластерів у галузі 

автомобілебудування у країнах ЦСЄ за статистичними даними зібраними по 51 

регіону для країн ЦСЄ, для виявлення напрямів зв’язку між параметрами (прямий, 

обернений), вагового значення кожного параметру і їх вірогідності з метою 

визначення найбільш значимих складових, що визначили специфічні особливості 

формування кластерів у країнах ЦСЄ. 

Потрібно відмітити, що кластери можуть мати різне значення і різні результати 

діяльності, при чому іноді не кластеризовані регіони можуть мати більші обсяги 

зайнятості, характеризуватись вищою спеціалізацією, вищими значеннями обсягів 

виробництва та інших показників, понад ті, що наявні у кластерних територіях, що 

однак не призвело до формування певних стійких взаємозвязків між учасниками на 

кластерних принципах і не привело до появи кластерних ефектів.  
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Рис. 2.10. Зв'язок між обсягами виробництва автомобілів та стадією 

формування кластерів за регіонами каїн ЦСЄ 
Джерело: побудовано автором за даними [223]. 
 

З рис. 2.10. видно, що при певною мірою однакових обсягах виробництва 

автомобілів у регіоні, стан функціонування кластерів може бути різний.Тому навіть 

в рамках однієї галузі не є доцільним приведення порівняння між регіонами на основі 

абсолютних значень, і тому більш доцільно кваліфікувати кластери не за певним 

окремим показником (обсяги реалізації, зайнятості, виробниицтва, інновацій тощо), 

а проранжувати за стадією розвитку кластеру, умовно зводячи їх до трьох стадій 

розвитку кластеру. Таким чином, для визначення специфіки успішності формування 

кластеру ми побудували економетричні моделі впорядкованого вибору для 

встановлення взаємозв'язку між стадією розвитку кластеру та визначеними 

параметрами успішності кластеру. Крім цього основною перевагою використання 

цих типів моделей у даному випадку є виправлення браку лінійної моделі, в якій 

ймовірність могла виходити більше 1. У визначеній моделі залежна змінна Y (typ) 

приймає значення від 1 до 3 випадку:  

1 – Наявні передумови для формування кластеру. 

2 – Кластер, що розвивається. 

3 – Розвинений кластер.  

Розрухували на основі зібраних даних по 51 регоіну ЦСЄ (Додаток Ж), 

результати розрахунку параметрів оцінки стану кластерів на прикладі 

автомобілебудування є наступними (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 
Результати розрахунку моделей оцінки стану функціонування і розвитку 

міжнародних інноваційних кластерів в країнах ЦСЄ  
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                                             Показники 
Галузь     Швейна Автомобіле- 

будівна 
ІТ-
сектор 

Біотехно- 
логічна 

А
гл

ом
ер

ац
ія

 
су

б′
єк

ті
в 

пі
дп

ри
єм

ни
цт

ва
 у

 
га

лу
зі 

в 
ре

гіо
ні

 
 

Локалізація зайнятості у галузі у 
регіоні1 

-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 

Ре
су

рс
на

 
за

бе
зп

еч
ен

іс
ть

 
аг

ло
ме

ра
ці

ї 

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 
(0.068*) 

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-
ме

тр
и 

по
пи

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*) 

Ст
ан

 р
оз

ви
тк

у 
го

сп
од

ар
сь

ки
х 

зв
’я

зк
ів

   
 

Наявність підтримуючих/ 
домінуючих галузей (SEUP)2 

-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)3 

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. Коефіцієнт локалізації зайнятості (див. формулу 1.1) 
2. Для оцінки стану розвитку підтримуючих галузей розраховано значення коефіцієнта концентрації 
основних галузей споживання кластеризованої галузі, відібраних за даними матриці «витрати-випуск», якщо 
в структурі споживання галузі складають понад 1%. 
3. Для оцінки показника просторово-часового значення ТНК, оцінено кількість років від входження ТНК-
агента до регіону обернене від 2014, зважане на географічну віддаленість регіону від регіону, де було 
входження ТНК. 
4.*Коефіцієнти значущі при рівні значення 0,05 ** Значущі при рівні значення 0,2;   
5. 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.  
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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. 

Проведене досілідження/аналіз дало змогу визначити наступні особливості 

кластеризації країн ЦСЄ:  

(1) загальними тенденціями процесів міжнародної інноваційної кластеризації 

країн ЦСЄ є наступні: розвиток міжнародних інноваційних кластерів у країнах ЦСЄ 

відбувається у галузях традиційної спеціалізації; домінування одних секторів у 

галузевій структурі економіки понад інші (у вимірах обсягів зайнятості) знижує 

ймовірність формування кластеру, при цьому базові і підтримуючі галузі сприяють їх 

розвитку.  

(2) особливими тенденціями у залежності від моделей формування кластеру 

виступають наступні: 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. 

В цілому, на прикладі проведеної оцінки параметрів функціонування кластеру, 

можна визначити, що процес кластероутворення в країнах ЦСЄ може бути описаний 

за допомогою таких складових: стан агломерації підприємств (обсяг зайнятості у 

галузі, базовій галузі, локалізація), доступність ресурсів для забезпечення 
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діяльності(обсяг інвестиційного ресурсу, трудових ресурсів, інфраструктурних 

(транспортної інформаційної), науково-технічних ресурсів), наявність попиту на 

продукцію кластеру (як обсяги фактичного попиту), рівень розвитку зв’язків та 

взаємодії̆ між учасниками кластерів, які можуть бути оцінені за окремими 

параметрами (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9   
Складові оцінки передумов і поточного стану  

формування і розвитку міжнародних інноваційних кластерів 
 

Складові 
оцінки 

Параметри Рівень достатності  

Агломерація 
підприємств та 
інших суб’єктів 
у галузі/регіоні  

− територіальна (просторова) 
концентрація підприємств;   

− спеціалізація діяльності учасників; 
− фокусування діяльності учасників; 
− наявність збалансованого складу 

учасників агломерації. 

наявність «критичної маси»  
спеціалізованих підприємств або 
потенціал для її створення,  
можливість створення якірного 
ефекту для формування і залучення 
нових підприємств з урахуванням 
стадії життєвого циклу 
продукції/галузі 

Забезпеченість 
ресурсами  у 
галузі/регіоні  

наявність і доступність ресурсів: 
− природніх;  
− трудових;  
− капітальних;  
− інфраструктурних;   
− підприємницьких;  
− технологічних і ноу-хау;  
− некомерційних тощо. 

Наявність ресурсів або можливість 
їх компенсації. При цьому, 
недостатність природніх; 
капітальних; технологічних 
ресурсів може бути компенсована  
разі високої прибутковості 
запланованої діяльності; однак 
компенсація нестачі матеріального 
капіталу потребуватиме час. 

Параметри 
попиту 
 
 
 

− обсяг і динаміка  попиту на 
внутрішньому ринку 

− параметри попиту на зовнішніх 
ринках 

− можливості підприємств у 
задоволенні попиту 

Наявність попиту на кінцеву 
продукцію кластера з урахуванням 
можливості підприємств щодо його 
задоволення або потенціал для 
формування попиту 

Стан розвитку 
господарських 
зв’язків   
   

− стан розвитку міжнародних 
економічних зв’язків галузі/регіону; 
внутрішніх господарських зв’язків; 
стан розвитку звязків із суміжними 
регіонами; 

− налагодженість внутрішньо-
галузевих, міжгалузевих зв’язків;  

− рівень залученості до коопераційних 
відносин серед підприємств; 

− рівень інноваційної діяльності 
учасників 

Наявність або можливість 
формування зв’язків між 
учасниками; однак мають бути 
враховані можливості і обмеження 
налагодження структурної 
взаємодії між учасниками в 
підприєм-ницькому секторі, з 
державними органами влади, з 
науково-дослідними організаціями  

Джерело: розроблено автором 
 
Розглянемо більш детально визначені складові. 
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1.  Агломерація підприємств у галузі чи регіоні  

Розглядаючи взаємоз'язок між територіальною концентрацією і формуванням 

кластерів, потрібно відзначити, що розвиток агломерації має важливе значення для 

формування кластерів, однак не всі регіони, де у наявності є значна концентрація 

підприємств функціонують на кластерних принципах, що стає зрозумілим на 

прикладі функціонування автомобільної галузі у регіонах країн ЦСЄ з рис. 2.11, де 

зображено кількість зайнятих у галузі автомобілебудування, іншого транспортного 

машинобудування і машинобудування в цілому і співставлено зі станом кластерів 

(рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Зв’язкок між рівнем зайнятості у агломераціях ЦСЄ за 

регоінами і станом розвитку кластерів, у 2014 році 
Джерело: побудовано автором за даними (Додаток З) 
  
З рис. 2.11 видно, що прослідковується тенденція між обсягами зайнятості у 

регіоні і наявністю кластерів у них, однак такий зв'язок не завжди справджується, як 

наприклад у регіоні Західної Румунії, де у автомобільній промисловості зайнято 

більше 45 тис. населення, а кластер не є сформованим, хоча й знаходиться на стадії 

формування, у Центральному регіоні Румунії  при зайнятості 25 тис. осіб не виявлено 

кластеру. Таким чином, високі обсяги зайнятості не завжди означають наявність 

кластеру і не обов’язково призводять до його появи. Не зважаючи на те, що високий 

рівень розвитку агломерації у вимірі зайнятості не завжди означає наявність 

кластеру, все ж розвиток агломерації є важливою передумовою формування 

кластеру. Розглядаючи специфіку формування агломерації, потрібно відзначити, що 
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потенціалом для розвитку кластерів може виступати як географічна концентрація 

суб’єктів господарювання, коли ключові учасники кластерів знаходяться в 

географічній близькості один до одного, що відкриває можливості для активної 

взаємодії,  так і можливість збільшити кількість контактів і зв’язків за рахунок 

сучасних засобів комунікації, транспортних умов [105], що в цілому може бути 

охарактеризовано як просторова близькість.   

Так перший етап зародження автомобільних кластерів у країнах ЦСЄ 

пов'язаний з відкриттям ринків цих країн, однак воно не привело до принципово 

нової тенденції в автомобільній промисловості, зміцнивши позиції на ринку вже 

існуючих потужностей, які однак знаходились у стадії спаду. Проекти іноземного 

інвестування з 1989 року посилили три колишні виробничі структури, які були 

створені ще у соціалістичні часи: в Чехії, Польщі, Словаччині і  спричинили їх 

розвиток, формуючи новий виток, що протягом десятиліття призвело до формування 

кластерів.  

 

Рис. 2.12. Виробництво автомобілів у країнах ЦСЄ, 1961-2014 
Джерело: складено автором на основі даних [223], [301]. 
 
Як видно з рис. 2.12, обсяги виробництва у Румунії були незначними, 

залишаючись стабільними з 1981 по 2002, відповідно не відбувалось жодних 

процесів кластеризації економіки цієї країни, однак модернізація автомобільного 

сектору, викликана приходом іноземних виробників на територію Румунії, 

спричинила новий виток у розвитку галузі і сприяла зародженню процесів 

кластеризації цих економік. 

З розглянутих нами теорій етапів формування кластерів у Розділі 1, кластер 

зазвичай, починаючись з невеликої агломерації, розвивається до значних масштабів, 
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залучаючи велику кількість нових підприємств. Однак у середньому лише п’ята 

частина (17% опитаних у рамках дослідження Innobarometer) всіх підприємств, що 

працюють у кластерах в ЄС, зазначає, що місце розташування було обрано у зв’язку 

з можливістю приналежності до кластеру. Хоча ця частка значно вища в країнах 

ЦСЄ, що вступили в ЄС у 2004 році (35%), проте, переважна більшість зазначає, що 

співробітництво у кластері не відіграє першорядну роль у виборі поточного місця 

розташування компанії (68% в ЄС) [220]. З чого можна дійти висновку, що з усієї 

кількості підприємств лише п’ята частина виникає у кластері цілеспрямовано як 

приналежність до кластеру, інші компанії керуються відмінними факторами. Такий 

стан речей може бути зумовлений тим, що поняття кластеру як такого вживається до 

кластерів, що знаходяться на стадії зростання та зрілості, при цьому на початкових 

стадіях, коли відбувається лише зародження агломерації та ініціація кластеру і 

фактично кластер ще не є сформованим, суб’єкти підприємництва не мають 

усвідомлення можливості приналежності до кластеру, а керуються вибором рішення 

на основі наявності інших факторів, що створюють сприятливі умови для 

започаткування діяльності і розвитку господарської діяльності.  

Так рішення про розміщення своїх виробничих потужностей автомобільними 

ТНК у просторі країн ЦСЄ як раз відображає такі тенденції, оскільки території даних 

країн було достатньо привабливими у зв’язку із близьким розташуванням до країн 

Західної Європи, наявністю відносно дешевих трудових ресурсів при достатньо 

високій кваліфікації, при цьому ряд держав мали власну автомобільну промисловість 

та незадоволений попит на внутрішніх ринках, що стало поштовхом до зародження 

автомобільних кластерів у цих країнах. 

Аналізуючи більш детально формування і розвиток кластерів з позиції 

сприятливості територіального розміщення, потрібно відзначити, що з глобальної 

перспективи Чехія, Словаччина, Угорщина, Польща є частиною 

центральноєвропейського автомобільного кластера. У регіон Центральної Чехії 

інвестували німецькі виробники (починаючи з 1991 року коли  Volksvagen придбав 

контроль над Skoda Auto у місті Млада Болеслав), де згодом утворився кластер. Ще 

одним прикладом успішного входження іноземних виробників на територію 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksvagen&action=edit&redlink=1
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Центральної Богемії є інвестування компанії Toyota Peugeot Citroën Automobile 

(TPCA) в будівництво автозаводу в Коліні, який почав своє виробництво 

малогабаритних автомобілів, як Toyota Aygo, Peugeot 107 і Citroen C1 у 2005 році, 

річною потужністю 300 тис. авто, ставши одним з найбільших експортерів в Чехії.  

Таблиця  2.10 
Діяльність провідних автомобільних ТНК в регіонах  

Центральної і Східної Європи  

Джерело: складено автором на основі даних [223], [229]. 

Рішення корейського автомобільного виробника Hyundai щодо інвестування в 

Східний регіон Чехії, посилило локалізацію автомобілебудування в регіоні 

Центральної та Східної Європи, і потенціал кластеризації сусіднього регіону 

 

Регіон 
Марка  

виробництва 
автомобілей 

Рік  

Результати виробництва у 2014 році 

Обсяг 
виробництва, 

шт. 

% від усього 
виробництва 

компанії у 
світі 

% від усього 
виробництва 
компанії у ЄС 

Ч
ех

ія
 

CZ02 – Середня 
Чехія  
 

PSA 2002 130449 5,17% 8,19% 
TOYOTA 2002 72492 0,82% 15,41% 
VOLKSWAGEN 1991 655748 6,71% 13,93% 

CZ08 -Мораво-
Силезія HYUNDAI 2008 30745 0,40% 48,71% 

У
го

рщ
ин

а 

HU22 -Західне 
Задунав'я AUDI 1997 135232 1,38% 2,87% 

HU21 - Центральне 
Задунав'я 

SUZUKI 1992 146365 5,76% 100,00% 
FIAT (на 
виробничих 
потужностях 
Suzuki) 

- 2182 0,11% 0,33% 

HU33 - Південний 
Великий Альфельд MERCEDES 2008 15029 0,83% 1,09% 

П
ол

ьщ
а PL22 -Сілезьке FIAT (у тому 

числі Ford-К) 1992 259431 13,62% 39,56% 

PL41 -
Великопольське VOLKSWAGEN 1996 154272 1,58% 3,28% 

Ру
му

ні
я RO31 -Північно-

західний  DACIA 1999 338882 14,13% 30,40% 

RO41 - Південно-
західний FORD 2008 52829 1,64% 4,88% 

С
ло

ва
чч

ин
а SK01 – Братислав-

ський край AUDI 1991 60990 0,62% 1,30% 

SK02 -Західний PSA 2003 240019 9,52% 15,07% 

SK03 -Центральний  
KIA 2004 32372 0,42% 51,29% 
VOLKSWAGEN 2000 26234 0,27% 0,56% 

С
ло

ве
ні

я 

SI01 – Східна  
Словенія 

RENAULT 1988 118533 4,94% 10,63% 

MERCEDES - 11998 0,66% 0,87% 
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Словаччини, де також розташували свої потужності VW, Kia і Peugeot. Подібний 

якірний ефект можна спостерігати і у автомобільній галузі Польщі, де приплив 

прямих зарубіжних інвестицій для галузі моторизації викликав динамічний розвиток 

резерву субпостачальників, що спонукало інщих учасників до приваблення до країни 

і розміщення там своїх складальних заводів, зокрема Toyota, Isuzu, Volksvagen, 

MAN,Volvo, Michеlin і General Motors [72]. Інвестиції у сфері моторизації (або 

реінвестиція фірм, які вже діють у Польщі) стимулюють розвиток чергових фірм, а 

також створювання нових робочих місць. В даний час в Польщі діють багато 

субпостачальників у галузі моторизації, як з польським, так і з іноземним капіталом, 

у тому числі 7 моторобудівних заводів. Виробництво двигунів стає польською 

спеціалізацією, їх виготовлення сконцентровано навколо чотирьох 

агломерацій: Катовіце, Вроцлав, Познань і Варшава. 

Виникнення якірного ефекту у Румунії можна спостерігати у 2000-х роках у 

галузях текстилю, одягу, взуття, коли багато підприємств даної галузевої сфери 

почали спочатку віддавати на аутсорсинг пошиття одягу, зокрема підприємства 

кластеру Монтебелуна в Італії, почали переносити свої виробничі потужності до 

Тімішоара (Північно-Західний Румунії), що запустило у даному регіоні процес 

концентрації підприємств текстильної галузі на початку 2000-х років, у зв’язку із 

необхідністю розвитку конкурентних переваг власне італійської промисловості 

порівняно з китайськими конкурентами, так сформувався «Супутниковий кластер», 

який розвивався тільки завдяки зовнішнім інвестиціям. У 2004 році кластер 

складався з 300 фірм і 33000 співробітників  

Поряд із спеціалізацією та просторовою концентрацією суміжних галузей, 

важливим є наявність в регіональному масштабі підприємств, що володіють 

різноманітними навичками та компетенціями, що часто передбачає незаплановану 

взаємодію між різними суб'єктами і може призвести до появи нових, несподіваних 

ідей, проектів, продуктів, послуг і бізнес-концепцій [185]. Наявність підтримуючих 

галузей і розвиненої інфраструктури особливо важливо у разі формування кластерів 

на базі новітніх галузей, що видно на прикладі сучасних проектів розвитку 

міжсекторальної кластерної взаємодії на міжнаціональному рівні (рис. 2.13). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://uk.wikipedia.org/wiki/Isuzu
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksvagen&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/MAN
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volvo
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mich%D0%B5lin&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/General_Motors
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Рис. 2.13. Міжсекторальні проекти розвитку міжнародної взаємодії 
кластерів 

Джерело: складено автором за даними [258]. 
 
Можна виділити кластер біотехнологій, що сформувався в Чехії у місті Прага, 

який включає в себе ряд обєднань і організацій, зокрема наступні [284]: CEITEC 

Bioinformatics (Брно), асоціація Nanomedic (Dol.Dobrouč -Pardubice) - 15 членів, 

Медично-аптечний кластер, Biotech комплекс Vestec-Прага - 20 членів; Чеська 

асоціація біотехнологічних компаній, ініційована Інститутом біотехнології (Прага), 

30 членів; співпраця 5 стартапів з Інститутом молекулярної генетики ASCR Med 

Chem Bio (Оломоуц); організація «Нова ініціатива», що здійснює дослідження в 

області лікарських засобів для лікування онкологічних та інфекційних захворювань.  

В цілому, в рамках біотехнологічного кластеру можна визначити наступні 

напрямки розвитку міжсекторальної кооперації кластерів для пошуку нових 

напрямків розвитку біотехнологій [258]:  

− взаємодія біології з хімією і фармацевтикою (потенційний сегмент з 

величезним споживчим ринком і високими вхідними бар'єрами, який 

характеризується необхідністю значних знань і досвіду, складністю фінансування 

НДДКР і високим рівнем провалу досліджень); 
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− інформаційні та комунікаційні технології (використання як підтримуючої 

галузі, що може надати широкий спектр технологій для збору, збереження, 

відновлення, обробки, аналізу і передачі інформації); 

− взаємодія біотехнології з електронікою і машинобудуванням – 

біокібернетики (вивчення практик, які ведуть до використання живих організмів або 

їх частин для виробництва або зміни продуктів, технологічно зміцнення рослин і 

тварин, розведення конкретних мікроорганізмів в промислових цілях); 

− розвиток біотехнологічних досліджень у галузі «нової енергії» (споживання 

енергії призводить до конфлікту інтересів виробників / дистриб'юторів і споживачів 

енергії, оскільки ціна і інтенсивність споживання здійснюють прямий вплив на їх 

конкурентоспроможність, розвиток досліджень у галузі альтернативних джерел 

енергії має значний потенціал на глобальному ринку, інтереси формування кластерів 

у даній сфері, згідно з Chechinvest, були навдив виявлені у всіх регіонах Чехії). 

Таким чином, оскільки потенційно в кластері має бути сформована мережа, що 

містить якісний і збалансований склад комерційного, державного та освітнього 

секторів, наявність супутніх і підтримуючих галузей, на початку формування 

кластеру важливим є визначення наявності, або перспектив формування такого 

складу учасників, що відкриватиме можливості для розвитку зв’язків між ними і 

в кінцевому рахунку, зробить формування і розвиток кластеру більш стійким. 

2. Наявність ресурсів.  

Забезпеченість регіону ресурсами природними, трудовими,  капітальними, 

технологічними виступила передумовою розвитку ділової активності в ньому, 

приваблюючи суб’єктів підприємництва до регіону і відкриваючи перспективи для 

формування кластеру.  У формуванні кластерів у Центральній та Східній Європі 

чітко прослідковується тенденція формування кластерів у основних галузях 

спеціалізації країн регіону. Однак важливим аспектом такої спеціалізації є те, що 

фактично на початок 1990-х років і на момент входження іноземних компаній, такі 

галузі не розвивались, а фактично знаходились у стані ресурсної бази потенційно 

привабливої для формування кластерів, виступаючи у вигляді трудових ресурсів, 

ресурсу виробничої інфраструктури і наявності специфічних знань, потенційно 
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привабливих для формування промислово-виробничих комплексів.Так розвиток 

текстильної промисловості в Румунії сходить принаймні до 15 століття з появою 

перших гільдій з виробництва сукна, одягу і головних уборів, і відкриття першої 

текстильної фабрики, відкритого в Тімішоара 1867. Більшість кластерів у Румунії 

розвивались саме в місцях обслуговується Арад, Тімішоара і Бухаресту. Розвиток 

автомобільної промисловості, як вже було зазначено, також був до появи 

міжнародних кластерів, що залишило значну виробничу інфраструктуру після 

виходу з СЕЗ [259]. 

Наявність технологічних ресурсів у даному контексті означає наявність як 

формалізованих технологічних ресурсів, так і неявних. Серед формалізованих 

виділяють наявність таких ресурсів: наукових винаходів та інновацій, які можуть 

бути оцінені у розрізі патентів та прав інтелектуальної власності, статистики доходів 

від ліцензування, науково-технологічних праць та неявних ресурсів. Серед неявних 

технологічних ресурсів можуть бути виокремлені наявність спеціальних знань, 

традицій у виготовленні певної продукції. В цілому, наявність таких знань може 

стати конкурентною перевагою і сприяти розвитку діяльності, що використовує дані 

технології і знання. Так, сілезький деревообробний кластер (Śląski Klaster Drzewny), 

який виник у 2007 році з ініціативи Опольських підприємців у деревообробній галузі 

був утворений на основі специфічних знань і традицій у деревообробній галузі. У 

кластер входять виробники і підприємства, які надають послуги для даної галузі. 

Значну частину кластеру представляють фірми, що мають дуже давні сімейні 

традиції [72]. 

Наявність капітальних ресурсів як у фізичному так і грошовому виразі є 

важливою передумовою до формування кластерів, хоча їх відсутність може бути 

компенсована шляхом залучення їх на міжнародних ринках.  При цьому, як зазначає 

М.Портер, джерелом конкурентної переваги, а отже і передумовою для формування 

кластерів, є не доступ до інвестиційних ресурсів, а здатність компаній 

використовувати дані інвестиційні ресурси найбільш ефективним чином [79]. При 

цьому наявність фізичного капіталу має найбільше значення з позиції часового 

періоду. Сучасні виробничі потужності і науково-дослідні лабораторії, наявність 
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розвиненої інфраструктури: фізичної, логістичної, інноваційної дозволяють досягти 

конкурентної переваги більш високого рівня, однак потребують значних витрат часу 

і коштів на їх створення і розвитку.  

Важливим аспектом розвитку процесів кластеризації було надходження ПІІ до 

цих країн (рис. 2.14).  

 
Рис. 2.14.Чисті надходження ПІІ у окремі країни ЦСЄ, 1995-2014. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [206]. 
 

Описуючи зв'язок між кластерами у автомобільній галузі, які були ініційовані 

іноземним інвестором в країнах ЦСЄ при рівні значущості 0,05 не впливає розмір 

ВРП, локалізація аутомобілебудування у галузі, фокусування галузі на 

автомобілебудуванні, кількість населенн та кількість птентів у регіоні. Така 

ймовірність може бути надійно описана лише рівнем вартості оплати праці (евро на 

рік) (додаток З). Формула розрахунку такої вірогідності: 

y = 0.013939*Х – 3.897396, 

де y = вірогідність інвестування, x = сумма ЗП.  

Оцінка забезпеченості регіону трудовими ресурсами зазвичай орієнтована на 

внутрішні трудові ресурси регіону, хоча й існують приклади масового переміщення 

населення для роботи в окремих регіонах, однак таке переміщення доцільне лише у 

випадку неосвоєності регіону і дефіциту робочої сили в цілому мобільність робочої 

сили, зокрема міжнародна мобільність, обмежена, крім руху управлінських кадрів і 

окремих висококваліфікованих спеціалістів. Центральноєвропейські країни 

розташовують висококваліфікованими робітниками, інженерами і менеджерами, що 

робить можливим не тільки створення комплексних виробництв в регіоні, але також 
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експериментування з новими системами виробництва (як приклад, розвиток 

модульного виробництва на заводах Skoda) [258]. 

Природні ресурси, кліматичні умови, географічне положення, що відносяться 

до основних факторів, тобто тих, які країна отримує у спадщину або при незначних 

капіталовкладеннях, мають найбільш важливе значення у видобувних галузях і в 

галузях, пов'язаних з сільським господарством. Для розвитку інших галузей такі 

переваги не мають особливого значення, однак ряд успіщних галузевих комплексів 

було сформовано завдяки наявності природніх ресурсів, що забезпечило їм унікальні 

переваги перед іншими територіями. Наприклад, формування скляного кластеру у 

Чехії завдячує природнім чинникам, оскільки у горах були численні родовища 

високоякісної крейди і багата лісом місцевість з чого варили скло. Богемське дуте 

скло виготовляється за старовинними традиціями в Чехії, ще у XVI столітті в Чехії 

вже було 34 склозаводи. Сучасною перевагою регіону є наявність богемського 

кришталю, який був отриманий в результаті винаходу нової технології виробництва 

і ограновування скла ще в 1683 році, коли Міхаель Мюллер, який експериментуючи 

зі змішуванням свинцю, отримав пластичне скло, якому було легко надавати форму. 

В цілому, характеризуючи передумови кластеризації галузі з позиції наявності 

ресурсів, потрібно відмітити, що достатніми передумовами формування кластеру є 

наявність необхідних ресурсів або можливість їх компенсації. При цьому, 

недостатність природніх; капітальних; технологічних ресурсів може 

бути компенсована у результаті переведення діяльності закордон або здійснення 

закупівель за кордоном, якщо наявні інші конкурентні переваги і у разі високої 

прибутковості запланованої діяльності. Забезпеченість регіону ресурсами може 

надавати певні переваги для формування міжнародного кластеру і вситупати однією 

зі складових передумов успішності їх формування, формуючи певні унікальні 

переваги, які не можуть бути скопійовані. 

3. Наявність попиту на продукцію 

Першим критичним фактором є наявність ринкових можливостей. Іноді 

ринкова ніша вже присутня, іноді потенційна, привертаючи увагу компнаій щодо 

залучення кластерних ініціатив в цих областях. Якщо є відчутна ринкова можливість, 
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тоді існують перспективи розвитку кластеру [254]. Важливим аспектом визначення 

потенціалу кластеризації є визначення попиту на кінцеву продукцію. При цьому, 

необхідно розділяти внутрішній попит і попит на зарубіжних ринках.  

Започаткування автомобільних кластерів у країнах ЦСЄ було обумовлено 

зростаючим попитом на світовому ринку на автомобільну продукцію, що спонукало 

компанії із Західної Європи до започаткування виробництва у Східній Європі для 

оптимізації виробничих процесів автомобілебудування призначених для збуту на 

існуючих ринках, однак при цьому потрібно відзначити, що важливу роль також 

зіграв внутрішній попит у країнах ЦСЄ, де був дефіцит легкових автомобілей після 

виходу з СЕВ, і що відкривало можливості для автомобільних компаній для 

нарощування об’ємів реалізацї на цих ринках і посилення їх привабливості для 

розміщення. Так лідером на польському автомобільному ринку був італійський 

«Фіат», у 1996 поляки придбали 109 тисяч машин цього концерну,  в Чехії за обсягом 

продажів лідирували німецький «Фольксваген» і його дочірня група «Шкода», в 

Румунії - південнокорейська компанія «Деу», в Словенії - французька «Рено», а в 

Угорщині - японська «Судзукі». Фактично у країнах, де розміщували своє 

виробництво автомобілевиробники, там і володіли найбільшою часткою ринку. В 

цілому в країнах ЦСЄ продано в 1996 році близько 900 тисяч автомашин (в 1994 році 

ця цифра становила 461 483). При цьому на частку російського «АвтоВАЗ», який 

колись займав чільне місце на ринку ЦСЄ, вже була менше 1% продажів [41].  

Зміна умов попиту на кінцеву продукцію одних підприємств буде визначати 

попит на продукцію постачальників цих підприємств, змінюючи попит на продукцію 

у всьому ланцюгу створення вартості. Такий приклад демонструє Угорщина. З 

початку 90-х років виникло багато автоскладальних заводів в сусідніх країнах східної 

Європи - у Словаччині, Чехії, Румунії. Для угорських постачальників нові ринки 

виявилися дуже вигідними. У 1992-2000 роках обсяг виробництва автомобільної 

промисловості Угорщини зріс на 810%. Ця майже в 4 рази більше, ніж по 

промисловості в цілому. Сьогодні в Угорщині постачальниками є більше 350 

компаній, що виробляють комплектуючі. Частка зарубіжних компаній становить 

75%.94% машин і 88% двигунів виробляються на експорт. 90% продукції та експорту 

 



115 
 

автомобільної промисловості Угорщини виробляють Audi, Opel, Suzuki і Visteon. 

Частка Audi, Opel і Suzuki в угорському експорті становить 17% [1]. Угорськими суб-

постачальниками виробляються елементи гальмівних систем, електроніка і т.д. 

Залежність між попитом на кінцеву продукцію і проміжним попитом була 

характерна не лише у розвитку міжфірмових зв’язків у рамках регіону Центральної і 

Східної Європи, а й у взаємозв’язку з основними країнами – партнерами країн ЦСЄ 

(Німеччина, Франція, Італія), які розмістили виробничі потужності у країнах ЦСЄ, 

однак остаточна збірка і реалізація залишалась за ними (рис. 2.15).  

 
Рис. 2.15. Обсяги експорту продукції автомобільної галузі 1999-2014 рік, 

млн.евро 
Джерело: побудовано автором на основі даних [225]. 
 
З рис. 2.15 видно, що обсяги експорту країн ЦСЄ повторюють динаміку 

експорту Німеччини, Франції, Італії, що особливо видно в 2003, 2005,  2008-2010 та 

в 2013, що означало зменшувану потребу провідних країн в комплектуючих країн 

ЦСЄ у окремі періоди і ознаменовувало падяння експорту, й відповідно навпаки, 

тому в найбільш загальному вигляді можна зазначити певний зв'язок між обсягами 

експорту автомобільної промисловості країн ЦСЄ і Німеччини, Франції та Італії. 

4. Стан існуючих взаємозв’язків  

Важливим аспектом дослідження передумов формування кластеру є визначення 

стану і можливості формування взаємозв’язків між потенційними учасниками, що 

формує передумови для створення успішних кластерів і підвищення рівня 

інноваційної діяльності. Такі зв’язки формуються у декількох напрямах: розвиток 

внутрішніх господарських зв’язків галузі/регіону і міжнародних господарських 

зв’язків галузі/регіону. Інтернаціоналізація кластерів в країнах ЦСЄ відбувалась у 

двох варіантах: 
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− розвиток експортних можливостей компаній ЦСЄ з поступовим 

нарощуванням міжнародної активності, розвитку міжнародної науково-технічної 

діяльності, інтенсифікацією ПІІ до інших країн; 

− входження іноземних команій на територію і ринок країн ЦСЄ, з поступовим 

нарощуванням міжнародної активності учасників ЦСЄ. 

Розвиток звязків кластерів у автомобілебудуванні на сучасному етапі 

представляє собою багаторівневу систему взаємодії суб’єктів ланцюжка доданої 

вартості. Типова структура потачальників автомобільної галузі у Словаччині 

виглядає наступним чином (рис. 2.16). 
Виробники автомобілів 

 

 

Рівень 1. Системні постачальники з власного виготовлення або збірки з власної Просто в термін ємності 
(місць, інтер'єрів, трансмісії) і місцеві технічні і дослідницькі центри наприклад Johnson Controls) 

Рівень 2. Постачальники модулів і компонентів, з 
власним місцевим виробництвом або збіркою.  

Рівень 3. Постачальники сировини (металеві 
частини, пластмаси, алюмінієвих деталей) 
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 Рис. 2.16. Структура постачальників в автомобільній галузі у Словаччині 
Джерело: складено автором за даними [229]. 
 
Розкриваючи специфіку формування таких звязків у ретроспективі, потрібно 

відзначити, що передумовами формування внутрішніх зв’язків можуть виступати 

наявність промислових мереж або окремих зв’язків та взаємодії̆ між суб’єктами 

підприємництва на території регіону, наприклад, взаємозв’язок між провідними 

підприємствами та постачальниками, між самими постачальниками, наявність 

окремих стійких або періодичних господарських зв’язків між підприємствами, 

вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами в рамках 

реалізації сумісних проектів та програм або здійснення спільних заходів між 

підприємствами, зокрема заходи щодо колективного просування продуктів та послуг 

на вже існуючі та нові ринки тощо.   

Про структуру взаємозвязків у автомобільних клатерах можна оцінити за 

допомогою модель «витрати-випуск», що показує структуру споживання 
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автомобільної галузі результатів випуску інших галузей в сумі у обраних країнах 

ЦСЄ. Для виробництва автомобільної продукції компанії ЦСЄ здійснюють суттєві 

обсяги імпорту комплектуючих, як власне автомобільної галузі, так і інших галузей 

(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Структура споживання автомобільної галузі у окремих країнах ЦСЄ 
 (за матрицею «витрати-випуск») 
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Чехія 38,70 15,72 8,12 5,92 2,24 1,91 1,78 0,90 0,77 0,77 
    Внутрішнє 16,48 7,24 2,15 1,76 0,45 0,84 0,32 0,84 0,77 0,28 
    Імпорт 22,21 8,48 5,98 4,16 1,79 1,07 1,46 0,05 0,00 0,49 
Угорщина 31,64 3,32 4,94 2,47 0,59 5,47 0,88 0,11 3,10 31,69 
    Внутрішнє 4,60 0,58 0,74 0,32 0,02 0,77 0,21 0,08 0,37 0,90 
    Імпорт 27,04 2,74 4,21 2,15 0,57 4,69 0,67 0,03 2,73 30,79 
Польща 40,58 4,05 1,05 4,37 0,98 5,22 0,92 0,04 1,56 22,36 
    Внутрішнє 12,06 1,60 0,32 1,43 0,18 2,99 0,21 0,03 0,15 1,09 
    Імпорт 28,52 2,45 0,73 2,94 0,79 2,24 0,71 0,00 1,41 21,27 
Словенія 33,57 8,73 0,00 25,02 3,16 6,58 3,00 0,00 0,00 0,08 
    Внутрішнє 1,31 5,16 0,00 8,26 2,63 0,48 1,11 0,00 0,00 0,02 
    Імпорт 32,26 3,57 0,00 16,75 0,53 6,11 1,89 0,00 0,00 0,06 
Словаччина 59,95 4,21 2,53 2,38 1,04 5,84 1,49 0,06 0,12 1,44 
    Внутрішнє 15,15 1,16 0,00 0,68 0,12 3,05 0,22 0,05 0,02 0,22 
    Імпорт 44,81 3,05 2,52 1,70 0,93 2,79 1,27 0,02 0,10 1,22 
Румунія 10,99 9,41 4,92 18,09 2,11 4,39 3,35 0,27 1,74 0,03 
    Внутрішнє 8,07 3,57 0,27 8,21 1,78 2,23 0,65 0,22 0,13 0,03 
    Імпорт 2,92 5,83 4,65 9,88 0,33 2,17 2,71 0,05 1,62 0,00 

Джерело: складено автором за даними [283]. 

 

Так характеризуючи сутність виробничо-коопераційних зв’язків у рамках 

Центральноєвропейського автобудівного кластеру, потрібно відзначити, що в 

процесі його розвитку, країни ЦСЄ поступово нарощували експорт комплектуючих 

і модульних систем по відношенню до імпортних елементів, що свідчить про те, про 

що свідчить коефіцієнт покритяя експортом імпорту (рис. 2.17)  
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Рис. 2.17. Динаміка коефіцієнта покриття експортом імпорту по 

машинобудуванню у окремих країнах ЦСЄ і ЗЄ 
Джерело: розраховано автором за даними [225].  
 

З рис. 2.17 видно, коефіцієнт покриття екпортом імопрту для країн ЦСЄ 

поступово зростав з 1999 по 2014 роки, що свідчить про те, що у процесі розвитку 

кооперації автомобільні кластери та інші підприємства даного регіону нарощували 

свій промиловий потенціал. У даному контексті важливий той факт, що наявність 

окремих міжнародних зв’язків у компаній, що функціонують в рамках регіону може 

надавати передумови для подальшої інтенсифікації міжнародних зв’язків іншим 

учасниками регіону у даному напрямі. Процес інтернаціоналізації, що запускається 

фірмами - лідерами кластерних утворень і асоціацією кластерів, стимулює розвиток 

додаткових зв'язків у сфері обміну знаннями між кластерами. За допомогою участі в 

процесах інтернаціоналізації кластерів, компанії можуть отримати доступ до 

експериментальних знань інших фірм без необхідності самостійного проходження 

через аналогічні бізнес ситуації з метою добування власного досвіду. В даному 

випадку, процес інтернаціоналізації відбувався не поступально, послідовно 

розвитку, а скачкообразно за допомогою вступу в мережевих структур [218]. 

Чинники мікросередовища, які можуть сприяти появі кластеру: суттєві зміни у 

параметрах попиту, у системі зв’язків між учасниками,  у доступі до ресурсів, у 

структурі агломерації; поява внутрішнього або зовнішнього агенту, що ініціює 

створення і впровадження конкретної продуктивної ідеї в регіоні [254]. Агентом 

формування кластеру виступає будь-який суб’єкт господарювання, діяльність якого 

спрямована на сприяння його формування, при цьому він може і не бути 
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безпосереднім учасником кластеру. Такими агентами можуть виступати 

приватні структури  або публічні органи влади; вітчизняні або міжнародні учасники. 

Входження 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. 

Формування і розвиток звязків з приводу інноваційної діяльності, мало наступні 

особливості в країнах ЦСЄ (рис. 2.18): 

− витрати на НДДКР нижчі у регіонах з розвиненими кластерами у 

автомобілебудуванні;  

− інноваційна діяльність вища у регіонах з розвиненими кластерами у 

автомобільній галузі, при цьому цьому процесні інновації у таких регіонах 

домінують над маркетинговими інноваціями, що може бути пояснено сутністю 

звязків між підприємствами у кластері. 

 
Рис. 2.18. Структура витрат на НДДКР за регіонами у ЦСЄ 

Джерело: розраховано автором за даними [291].  
 

Таким чином, наявність зв’язків між підприємствами, науково-дослідними 

установами, державними органами може надавати підприємствам конкуренту 
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перевагу і виступає передумовою формування кластеру, відсутність таких зв’язків на 

початку формування кластеру може бути компенсована наявністю можливостей їх 

сформувати, коли існують передумови щодо формування «критичної маси». 

Наявність «критичної маси» учасників і наявність попиту на продукцію чи послуги 

ще не обов’язково призводить до формування кластеру.  

Таким чином, важливою особливістю формування кластерів в країнах 

Центральної та Східної Європи було іноземне інвестування у розвиток регіону, яке 

пов’язується із зародженням кластерів у даних регіонах, хоча таке інвестування було 

не єдиним визначним фактором успіху кластуроутворення. Успішність формування 

кластерів із залученням іноземних інвестицій обумовлюється наявністю виробничих 

агломерацій у основних галузях кластеризації і у суміжних галузях, які виступили 

підтримуючими галузями, сприяючи формуванню конкурентних переваг регіону і 

спеціалізації у міжнародних ланцюгах постачань, забезпеченістю ресурсами 

(трудовими, виробничими, матеріально-технічними), наявності незадоволеного 

попиту на внутрішніх ринках цих країн, розвиненість зв’язків у даному випадку була 

вирішальною умовою створення кластерів, формуючись як наслідок наявності 

попередніх елементів і сприятливої політики кластеризації.  
 

2.3. Механізм взаємоузгодження інтересів учасників міжнародних 
інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ 

 

Розробка стратегії взаємодії підприємств у кластері відбувається на основі 

узгодження складної системи горизонтальних і вертикальних взаємозв’язків, де 

кожний учасник процесу формування і розвитку міжнародних кластерів є 

виразником специфічних економічних інтересів, які прагне реалізувати. В умовах 

подальшого поглиблення спеціалізації та інтенсифікація товарно-обмінних і 

коопераційних зв’язків, постає проблема того, що інтереси агентів пропозиції і 

агентів попиту в процесі обміну та  привласнення результатів діяльності завжди 

протилежні, полягаючи в невідповідності мети максимізації прибутку кожного 

учасника горизонтальних і вертикальних взаємодій, спонукаючи їх вибирати таку 

стратегію, яка може не дозволяти досягти мети іншому учасникові взаємодій. 
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Наявність розглянутих протиріч призводить до необхідності використання 

інструментарію комплексного узгодження інтересів учасників кластерів, що 

сприятиме максимізації їх виграшу, забезпечуючи стійкість таких утворень. 

Механізм взаємоузгодження інтересів учасників потенційного кластеру – це 

сукупність форм, принципів, методів, інструментів  та специфічного середовища 

(макро, мезо, мікро, нано) за допомогою яких забезпечується узгодження інтересів 

учасників міжнародного кластерів  (рис. 2.19).  

  
Рис. 2.19. Система взаємоузгодження економічних інтересів учасників 

міжнародного кластеру 
Джерело: розроблено автором. 
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потреб, що є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської діяльності 

[5]. Бєлова Л.В. зазначає, що економічний інтерес - це об'єктивно-суб'єктивна 

категорія, що представляє собою таку характеристику економічного стану суб'єктів, 

яка показує рівень усвідомлення того, які можливості вони мають для поліпшення 

або погіршення їх економічного стану та якою мірою ці можливості вони можуть 

використовувати [9].  

Узгодження інтересів зацікавлених сторін передбачає не лише обмін готовими 

результатами своєї діяльності, але і необхідність попереднього визначення 

потенційних контрагентів, їх потреб і інтересів з метою формування пропозиції, що 

задовольнятиме попит і в результаті сприятиме угоді і взаємній реалізації. Фаза 

погодження інтересів ринкових суб’єктів і їх реалізації, як зазначає А.О. Старостіна, 

розвивається у часі, оскільки ринкові суб’єкти вступають між собою у відносини  як 

на етапі, що передує процесові виробництва (з метою погодження економічних 

інтересів шляхом їх визначення та вивчення), так і після нього (відбувається акт-

купівлі продажу і остаточне погодження інтересів) [109]. Так, при розробці стратегії 

формування кластеру з метою формування такої системи взаємодії, що 

задовольнятиме учасників і пропонуватиме їм додаткові переваги,  необхідним є 

попереднє узгодження інтересів потенційних учасників, що  може бути представлено 

як послідовність окремих етапів: 

1. Виявлення поля спільних економічних інтересів учасників. 

2. Визначення напрямів поєднання інтересів учасників, виявлення 

взаємодоповнюючих і конфліктуючих інтересів. 

3. Розробка стратегії взаємоузгодження інтересів. 

4. Реалізація економічних інтересів, отримання ефектів від взаємодії, їх оцінка 

і коригування стратегії узгодження. 

Виявлення економічних інтересів учасників щодо інтеграції у кластер 

передбачає необхідність вивчення інтересів потенційних учасників на основі збору, 

аналізу і систематизації джерел вторинної ринкової інформації і первинної ринкової 

інформації щодо стратегічних цілей і задач розвитку суб’єктів підприємництва і 

середовища їх діяльності [111]. Встановлення і розвиток співробітництва 
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знаходиться під впливом макро- і мікрочинники, внутрішні чинники діяльності 

суб’єктів підприємництва в умовах міжнародного бізнес-середовища, такими є 

настпуні чинники (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 
Чинники встановлення і розвитку співробітництва у міжнародних кластерах 

 Макрорівень Мезорівень Мікрорівень Нанорівень 

Чи
нн

ик
и 

− Сприятливість 
політико-правового 
середовища. 

− Сприятливість 
економічного 
середовища країн 
(подібність або 
взаємодоповнюваність 
ринкового середовища, 
сприятливість 
інвестиційного тощо). 

− Подібність соціально-
культурного 
середовища 
 

− Географічна 
(просторова) 
концентрація 
компаній 

− Невизначеність і 
мінливість зов-
нішнього бізнес-
середовища. 

− Виробничо-
технологічна 
складність галузі  

− Інтенсивність 
конкурентного 
середовища у галузі. 

− Наявність стратегічних 
сфер співробітництва, 
збіг чи наближення 
цінностей і цілей, 
обраних шляхів для їх 
реалізації  

− Взаємодоповнюваність 
розвитку виробничого, 
науково-технічного, 
маркетингового 
потенціалу 

− Подібність стандартів 
менеджменту, 
виробничих і науково-
технічних стандартів  

− Довіра. 
− Частота 

комуні-
кацій. 

− Якість 
комуні-
кацій. 

− Норми 
відносин. 

Джерело: розроблено автором.  

Важливою групою чинників встановлення співробітництва між 

підприємствами є сприятливість економічного середовища країн. Економічні 

інтереси країн з різним рівнем економічного розвитку можуть суттєво відрізнятися, 

що обумовлено відмінностями у загальногосподарській ситуації в країнах на 

конкретному етапі, можливостями розвитку і зростання економік цих країн в цілому, 

забезпечення їх стійкості в міжнародному просторі, ролі і місця в системі 

світогосподарських відносин. Основна мета, яку вбачають економічні суб’єкти з 

розвинених країн при об’єднанні у кластерні структури полягає у якісному 

перетворенні системи господарювання на інноваційних засадах (підтримка інновацій 

– 52, зростання доданої вартості – 50, покращення бізнес-середовища – 48), натомість 

країни, що розвиваються зацікавлені у збільшенні обсягів експорту, зростанні 

доданої вартості, підтримці інновацій і розвитку каналів постачань, що умовно 

можна визначити як екстенсивний напрям розвитку. Основними інтересами країн з 

перехідною економікою щодо інтеграції до кластерних структур є зростання доданої 

вартості 50, збільшення обсягів експорту - 28, приваблення інвестицій і підтримка 

інновацій - 26. Основними цілями кластерної взаємодії є  наступні (рис.2.20) 
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Рис. 2.20. Основні  інтереси суб’єктів підприємництва щодо інтеграції до 

кластерів 
Джерело: [179]. 
 
Визначаючи сприятливість економічного середовища формування і розвитку 

кластерів, потрібно відзначити, що цілі інноваційної діяльності у країнах ЄС 

відрізняються, їх можна згрупувати за регіональною ознакою (рис. 2.21). 

 
Рис.2.21.Цілі діяльності, які інноваційні підприємства розглядають як 

дуже важливі,% 
Джерело: побудовано автором на основі даних [209]. 

З рис. 2.21. видно, що цілі інноваційних підприємств провідних розвинених 

країн Європи відрізняються від країн, що набули статус розвинених відносно 

пізніше, полягаючи у збільшенні товарообороту, збільшенні прибутку і зменшенні 

витрат відповідно. Країни Прибалтики, Центрально-Східної Європи, Південно-

Центральної Європи більш орієнтовані на збільшення обороту і частки ринку. Такий 

інтерес останніх можна пояснити тим, що ринки цих країн знаходяться у стадії 

розвитку і трансформації, і учасники ще можуть боротись за збільшення частки 

ринку, ринки розвинених країн є високо структурованими і боротьба за частку ринку 
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є більш напруженою, тому підприємства шукають можливості збільшення 

товарообороту у інших напрямах, розвиваючи свою діяльність на іноземних ринках.  

Як було попередньо визначено більшість підприємств розглядають збільшення 

ринкової частки і товарообороту як одну з основних цілей своєї діяльності, що 

характерно для всіх країн ЄС і визначає напрям їх спільних пошуків, однак у даному 

контексті формування міжнародних звязків набирає дещо іншої форми, ніж у рамках 

локального середовища кластерів, які охоплювали: спільний аналіз ринку і 

проведення ринкових досліджень, збутову кооперацію, спільне просування товарів і 

послуг (табл. 2.13).   

Таблиця 2.13.  
Маркетингова копонента економічних інтересів у формуванні 
міжнародних інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ 

Група 
країн 

Основні інтереси маркетингової 
діяльності кластерів 

Мотиви і форми участі у міжнародних кластерах та 
міжнародній кооперації 

Кл
ас

те
ри

 
ро

зв
ин

ен
их

 
кр

аї
н 

• Посилення позицій кластеру на 
світових ринках, розширення 
ринків збуту; 

• Збільшення обсягів збуту,  
• Оптимізація видатків на збут 

• Просування продукції на іноземних ринках. 
• Адаптація маркетингових зусиль до вимог ринку. 
• Використання досвіду і обізнаності з ринком 

іноземних учасників кластеру. 
• Лобіювання законодавчих рішень. 

Кл
ас

те
ри

 к
ра

їн
, щ

о 
ро

зв
ив

аю
ть

ся
  і

 
тр

ан
зи

ти
вн

их
 

ек
он

ом
ік

ах
 

• Вихід на іноземні ринки;  
• Збільшення обсягів збуту;  
• Оптимізація видатків на збут 

• Спільне просування іноземної продукції на 
національних ринках для отримання доходу. 

• Використання досвіду і обізнаності з ринком 
іноземних учасників кластеру. 

• Вихід продукції на іноземні ринки з викорис-
танням мереж збуту іноземних учасників; 
використання брендів, іміджу іноземних учасників  

• Спільна розробка і реалізація маркетингових 
заходів лобіювання законодавчих рішень. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [179], [177]. 

Учасники кластеру зазвичай розглядають переваги у зв’язку з інтеграцією до 

кластерних об’єднань у маркетинговій взаємодоповнюваності, що полягають у 

наявності значної кількості постачальників в регіоні, розширенні ринку 

спеціалізованих продуктів, збільшенні привабливості для покупців, проведенням 

спільних маркетингових проектів і дифузії маркетингових ноу-хау [177]. Такі заходи 

дозволяють знизити ризики і складність маркетингової діяльності, посилити 

обізнаність споживачів та пізнаванність регіону чи галузі, допомагають в уточненні 

стратегічних цілей і покращенні стратегічного фокусування. 
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Економічні інтереси країн ЦСЄ полягали у прагненні до розвитку виробництва 

на власних територіях, при цьому учасників кластерів з розвинених країн полягають 

у перенесенні виробництва у країни з дешевшими ресурсами виробництва. Цілями 

до розвитку виробничо-логістичної діяльності міжнародних інноваційних кластерів 

у вигляді локалізації в країнах ЦСЄ виступали зменшення вертикального діапазону 

виробництва і збільшення імпорту проміжної продукції, комплектуючих виробів, а 

також послуг у рамках глобально-орієнтованого управління поставками. В цілому, 

економічні інтереси у сфері виробничо-логістичної діяльності учасників 

міжнародних кластерів полягають у наступному (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14  
Виробничо-логістична копонента економічних інтересів у формуванні 

міжнародних інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ 

Група країн Основні інтереси 
виробничої діяльності 

кластерів 

Мотиви, форми участі у міжнародних кластерах та 
міжнародній кооперації 

Кл
ас

те
ри

 р
оз

ви
не

ни
х 

 
кр

аї
н 

• Посилення позицій на 
світових ринках. 

• Збільшення обсягів 
виробництва. 

• Оптимізація витрат 
на виробництво. 

• Адаптація 
виробництва до 
вимог ринку. 

• Здійснення спільного виробництва, виробнича кооперація 
для використання переваг від поділу праці і спеціалізації. 

• Перенесення виробництва у країни з більш дешевою 
робочою силою та сировиною, при цьому учасники з  
розвинених країн спеціалізуються на інших сферах 
діяльності. 

• Заснування виробництва ближче до споживача, обхід 
торгівельних бар’єрів (розвиток виробництв у країнах 
Східної Європи). 

Кл
ас

те
ри

 
кр

аї
н,

 щ
о 

ро
зв

ив
аю

ть
ся

 і 
тр

ан
зи

ти
вн

их
 

кр
аї

н 

• Збільшення обсягів 
виробництва. 

• Оптимізація витрат 
на виробництво. 

• Здійснення спільного виробництва, виробнича кооперація 
для використання переваг від поділу праці і спеціалізації. 

• Організація виробництва на власних територіях для 
отримання доходу від виробництва і постачання продукції 
для виробництва. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [179]. 

Традиційно інтернаціоналізація кластерів у країнах Європи розглядалась як 

спосіб зростання фірм і розвитку їх експортного потенціалу. Однак останнім часом 

транскордонні партнерства з іноземними компаніями, іноземних інвестицій та 

транскордонні мережі стають все більш важливими у якості можливості для 

сприяння обміну технологіями та знаннями, у чому зацікавлені як розвинені країни, 

так і ті, що розвиваються. Згідно з результатами дослідження ESCA expert pool, 

проведеними на основі 50 кластерів у новітніх галузях можна виокремити наступні 

напрямки співпраці у країнах ЄС (табл. 2.15). Країни ЦСЄ залучені до кооперації з 
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багатьма регіонами Європи з приводу виробничо-комерційної діяльності, в тому 

числі з країнами Центрально- і Південно-Західної Європи, Північної Європи, 

Південно-Східної Європи, та ззовні Європи з Північної Америки, Східної Азії.  

Зовсім інша ситуація спостерігається у кластерах з Південно-Східної Європи, які не 

мають власної достатньої інфраструктури НДДКР. Рівень розвитку міжнародного 

співробітництва з приводу НДДКР за своєю суттю є слабкими порівняно з усіма 

іншими регіонами в Європі, навіть у середині власного регіону. Міжнародні зв'язки 

регіону чітко спрямовані на Центральну та Східну Європу, пов'язані з відносинами в 

прикордонних зонах сусідніх країн та з  країнами аналогічного інноваційного рівня. 

Таблиця 2.15 
Матриця інтенсивності міжрегіонального співробітництва кластерів в області 

новітніх галузей у сфері виробничо-комерційної діяльності 

 Північна 
Європа 

Північно-
Західна 
Європа 

Центрально-
Західна 
Європа 

Південно-
Західна 
Європа 

Центрально- 
Східна 
Європа 

Південно-
Східна 
Європи 

Північна Європа Х + +++ ++ - - 
Північно-Західна 
Європа + Х + - - - 

Центрально-
Західна Європа +++ + Х +++ + + 

Південно-Західна 
Європа ++ - +++ Х - - 

Центрально-Східна 
Європа - - + - Х - 

Південно-Східної 
Європи - - + - - Х 

Примітка. «+++» дуже тісна співпраця (частка кооперації з визначеним регіоном складає більше 50),  «++» тісна співпраця (31-50),  «+» середня (21-30), 
«–» слабка співпраця (11-20) 

Джерело:[180]. 
 
Іншим напрямком є співробітництво з Північно-Західною Європою, що може 

грунтуватися більше на історичних причинах, зокрема на так званих «ефектах 

випускників». Однак, враховуючи загальну тенденцію до розвитку інноваційних 

коопераційних звязків, потрібно відзначити, що для реалізації інноваційних проектів 

учасники з країн ЦСЄ більш схильні до налагодження коопераційних зв’язків, при 

чому частка кооперації з іноземними учасниками у них значно вище (складаючи 51-

70) порівняно з розвиненими країнами, засновниками ЄС (40-45), такі показники 

свідчать про те, що основна маса інноваційних проектів реалізується ЦСЄ за рахунок 

залучення до міжнародних коопераційних зв’язків, а у старих членах ЄС, 
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забезпечується за рахунок внутрішніх угод (як з іншими підприємствами, так і в 

середині групи) (рис. 2.22). Частка підприємств, які задіяні у коопераційні звязки 

різниться між країнами, коливаючись від 50 до 70,  вона є значно нижчою у Італії, 

Румунії, Болгарії 34-40, що може бути пояснено структурою економіки цих країн, з 

переважанням легкої промисловості, сільськогогосподарства, туристично-

рекреаційного секторів з неформальними формами коопераційних  зв’язків. 

 
Рис. 2.22. Підприємства за видами інноваційного співробітництва 

 Джерело: побудовано автором за даними [201]. 
 

Формування кластеру, що має на меті підтримку інновацій на міжнародному 

рівні, значною мірою буде залежати від рівня інноваційної діяльності потенційних 

учасників. Спільні проекти в основному проводяться в умовах подібності за рівнем 

розвитку економіки та інноваційної діяльності країн або за умов здійснення спільної 

виробничо-комерційної діяльності (табл. 2.16)  

Таблиця 2.16 
Інноваційно-технологічна компонента економічних інтересів у 

формуванні міжнародних інноваційних кластерів за участі країн ЦСЄ 
Тип Рівень  Цілі інноваційної 

діяльності  
Мотиви участі у міжнародних кластерах та 

міжнародній кооперації 
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• зміцнення власних позицій на ринку; 
• доступ до ноу-хау і технологій, спільна розроб-

ка і впровадження технологій для покращення 
їх якості, пришвидшення, оптимізації витрат; 

• трансфер технологій іноземним компаніям для 
здійснення спільного виробництва, техноло-
гічних розробок; оптимізація маркетингових і 
виробничих зусиль;. 
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ся
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Фрагментарний,  
з високим рівнем 
інноваційної 
активності 

світове лідерство у 
інноваціях; 
збільшенню обсягів 
вироб-ництва і збуту 

• доступ до ноу-хау і технологій спільна 
розробка і впровадження технологій;  

• розвиток промисловості; 
• зміцнення власних позицій на світовому ринку 

Низький  рівень 
інноваційної 
активності 

збільшення обсягів 
виробництва і збуту 

• доступ до ноу-хау і технологій;  
• спільна розробка і впровадження технологій. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [179], [300] 
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Учасники кластерів з розвинених країн Західної Єаропи зацікавлені у передачі 

технологій для здійснення спільних досліджень в основному з учасниками з країн з 

подібним рівнем розвитку економіки та інноваційної діяльності та для здійснення 

спільної виробничої діяльності з країнам, що знаходяться на нижчому рівні розвитку 

науки і техніки. З табл. 2.16 видно, що суб’єкти підприємництва з розвинених країн 

переслідують такі мотиви технологічної співпраці як спільне проведення НДДКР (в 

основному з іншими розвиненими країнами) так і отримання доступу до результатів 

НДКР учасників з інших розвинених країн та деяких країн, що розвиваються. Так, на 

прикладі результатів дослідження KPMG щодо інвестиційної привабливості, можна 

відзначити, що розвиток НДДКР і створення НДДКР центрів в автомобілебудування 

Словаччини залежить від ряду чинників (рис. 2.23). 

 
Рис. 2.23. Мотиви здійснення ПІІ в НДДКР Словаччини у 

автомобілебудуванні  
Джерело: [240]. 
 
З рис. 2.23 видно, що поряд з основними чинниками, такими як: надання 

державних гарантій і захисту інвестицій (55,4), державної підтримки (48,7) і 

ентузіазму керівництва словацької філії щодо НДДКР (44,6), важливими чинниками,  

що сприяють залученню компаній на територію країн Центральної і Східної Європи 

є: можливість формування партнерських відносин з університетами, позитивні 

рекомендації від вже успішно функціонуючих компаній на території, наявність 

інших зарубіжних центрів НДДКР у країні, тобто фактично розвиненість даного виду 

діяльності у країні чи регіоні. 

Серед мезочинників, що впливають на встановлення відносин у напрямку 

співробіництва і можуть пояснювати чому в рамках окремих територій відбувається 
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інвестицій; 55,40%

 



130 
 

встановлення окремих звязків чи не відбувається у міжнародних кластерах, можна 

виокремити наступні: 

− Географічна (просторова) концентрація компаній (спільність бізнес- 

середовища, як макросередовища, у вигляді загроз або можливостей, так і 

мікросередовища, що обумовлюється спільністю постачальників або споживачів 

сприяють інтенсифікації звязків між підприємствами). 

− Невизначеність і мінливість зовнішнього бізнес-середовища (зміни 

споживчих уподобань, скорочення життєвих циклів продукту, поява нових 

технологій, інтенсивність конкурентного середовища у галузі зумовлюють 

доцільність встановлення тісних відносин між учасниками і формувати коопераційн 

зв‘язки для спільного вирішення питань). 

− Виробничо-технологічну складність галузі (зростаюча складність 

технологій; складність виробничого процесу, необхідність великої кількості 

комплектуючих, матеріалів, зростаючі потреби в ресурсах потребують об‘єднання 

зусиль учасників у формуванні ланцюгів ДВ). 

Взаємодія суб’єктів підвищується у міру посилення географічної концентрації 

компаній, що працюють в тому ж бізнес-секторі, згідно з результатів дослідження 

Innobarometer [220]. В умовах географічної концентрації реалізація економічних 

інтересів учасників постає в іншому світлі, коли окремий суб’єкт підприємництва, 

діючи в тих же умовах, що й інші розробляє свою стратегію в залежності від спільних 

умов господарювання, що склались в окремому регіоні чи просторі. Оскільки в 

даному випадку, вони діють в умовах спільного макромаркетингового середовища, 

підвладні дії подібних чинників, працюючи на спільній території і спільних чи 

подібних ринках, і утворюють спільне мікромаркетингове середовище в результаті 

посилення взаємозалежності між учасниками. У такій ситуації дії одного суб’єкта 

підприємництва впливають на дії інших, і можливі виходячи з позиції, яку суб’єкт 

підприємництва займає у мережі. Взаємозв’язок між учасниками кластеру може бути 

як прямий, що проявляється у формі співпраці та конкуренції між учасниками 

кластеру, так і непрямий. Непрямий взаємозв’язок передбачає, що діяльність одних 

учасників обумовлює певні зміни на ринку, а інші учасники, приналежні до ринку, 
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знаходяться під впливом таких змін, при цьому прямих контактів між 

підприємствами може і не бути. Якщо на внутрішньому ринку країни він є ледь 

помітним, то в умовах розвитку міжнародних зв’язків відіграє важливу роль, у 

співставлюваності з середовищем інших країн, він може формувати певні загрози або 

надавати переваги діяльності.  

Крім географічної концентрації компаній, зовнішніми чинниками на рівні 

галузі, що стимулюють компанії до встановлення взаємозвязків і взаємодій є 

невизначеність і мінливість зовнішнього бізнес-середовища діяльності підприємств 

та виробничо-технологічна складність галузі.  Так налагодження міжфірмових 

звязків більш яскраво видно у галузях виробництва і просування технічно складної 

продукції, спільного використання ресурсів, створення цінності в довгостроковому 

періоді шляхом розробки та впровадження нових технологій. Розвиток стратегічних 

ділових відносин може бути ефективним способом протистояння зростанню витрат 

і ризиків технологічних інновацій, відкриваючи партнерам доступ до знань і ресурсів 

за сумісного розвитку й активного технологічного обміну, дозволити організації 

відстежувати (у світовому масштабі) розвиток технологій та уникати впровадження 

технологій, які згодом можуть виявитися  застарілими або неефективними.  

Довгостроковими угодами «на відстані витягнутої руки» може віддаватися перевага 

в галузях нескладних товарів, в галузях, де спостерігається спад, коли у 

постачальників є надлишкові потужності і коли ставиться задача зниження витрат у 

короткостроковому плані.  

 
Рис. 2.24. Залучення до коопераційних звязків інноваційних підприємств 

за галузями економіки у окремих країнах ЦСЄ, у % 
Джерело: побудовано автором за даними [293]. 
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Про важливість зовнішнього середовища у інноваційній діяльності можуть 

також свідчити те, що близько 40-55 інноваційних ідей підприємства у країнах ЄС, 

отримують ззовні, джерелами яких є: клієнти і споживачі приватного сектору, 

клієнти і споживачі державного сектору, конкуренти та інші компанії у галузі, 

конференції, виставки, торгівельні ярмарки, державні або приватні НДІ, 

консультанти, комерційні лабораторії, наукові журнали, звіти з торгівлі, технічні 

звіти, професійні та галузеві асоціації, постачальники матеріалів, обладнання, 

компонентів і ПО, університети та інші вищі учбові заклади (рис.2.25). 

 
Рис. 2.25. Джерела інформації, які суб’єкти підприємництва розглядають як 

цінні при прйнятті рішень щодо здійснення інноваційної діяльності 
Джерело: побудовано автором за даними [279]. 
 

В основному кооперація з приводу інноваційної діяльності спрямована на 

роботу з постачальниками (60-80% задіяно усіх підприємств), з клієнтами та 

покупцями (40-80%) та з конкурентами (20-40%) (рис. 2.26). 

 
Рис.2.26. Типи кооперації з приводу продуктових та процесних інновацій 

Джерело: побудовано автором за даними [293]. 
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Потенційні учасники можуть вести діяльність на одному чи декількох подібних 

ринках, при цьому, важливим аспектом їх діяльності є співпадіння ринкових 

сегментів і стратегічних цілей щодо них, чи відмінність таких сегментів, що буде 

впливати на вид взаємозалежності між суб’єктами і буде визначати тип поєднання 

інтересів учасників в залежності від якого можуть формуватися напрями 

співробітництва (рис 2.27.). 

 
Рис. 2.27. Типи поєднання інтересів у кластері серед підприємств у 

відповідності до взаємозалежності між ними 
Джерело: розроблено автором  
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спільне підприємство компаній – конкурентів PSA Peugeot Citroën і Toyota Motor 

Corporation, які володіють по 50 акцій в підприємстві [260]. Основною метою 

консорціуму було розподіл витрат і підвищення вірогідності успішного завершення 

проектування і виробництва легкових автомобілів PSA і Toyota малого класу 

сегменту B для Європи. Автомобілі побудовані на одній платформі і містять безліч 

однакових компонентів, однак вони мають різні кузови і оснащення обладнанням. 

Такий завод був побудований у місті Колін, поблизу основних потужностей 

Volkswagen у Чехії, в м. Млада Болеслав, де функціонує розвинений 

автопромисловий комплекс і виробляється близько 80 комплектуючих для даних 

автомобілей. 99 - продукції експортується за межі Чеської Республіки, освновний 

експорт йде до 5 країн (Франція, Італія, ФРН, Великобританія і Нідерланди). 

Таким чином, основні механізми впливу мезочинників полягають у посиленні 

взаємозвязку і взаємозалежності між окремими компаніями, що обумовлює 

посилення взаємодії між ними і доцільність встановлення різного типу міжфірмового 

співробітництва. Галузеві чинники доповнюються внутрішніми чинниками 

діяльності підприємств, які оцінюються з позиції спільності їх цілей, подібності та 

взаємодоповнюваності:   

• Наявність стратегічних сфер співробітництва, збіг чи наближення 

цінностей і цілей, обраних шляхів для їх реалізації  

Наявність стратегічних сфер співробітництва і можливість за допомогою 

поєднання ключових компетенцій досягти підвищення бізнес цінностей є важливою 

умовою формування кластеру. Кластерні ініціативи, які були розпочаті в Польщі, в 

тому числі в рамках меблевої промисловості були в значній мірі ініційовані за 

допомогою державної підтримки, у вигляді субсидій, а також інших видів підтримки, 

що надаються регіональними органами влади. Так були спроби ініціації кластерів у 

меблевій промисловості у Західнопоморському регіоні у Польщі, у регіоні Любавські 

і кластерів у Куявсько-Поморському регіоні. У разі обговорюваних кластерів, 

діяльність по суті складалася із зустрічей між членами, представниками 

промисловості. Проте реалізація цих ініціатив була обмежена однією зустріччю 

[271]. Неуспішність формування кластеру була результатом порівняно обмеженої 
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необхідності створювати будь-які асоціації та об’єднання і низьким рівнем 

самоорганізації, відповідно фірми з меблевої промисловості не продемонстрували 

ніякого реального інтересу до цього виду, не маючи  бачення яким чином співпраця 

може привнести додаткові цінності для їх діяльності. 

• Взаємодоповнюваність розвитку виробничого, науково-технічного, 

маркетингового потенціалу 

У країнах Центральної та Східної Європи достатньо широко пошиерені 

коопераційні відносини між учасниками з цих країн,однак, така тенденція охоплює 

не всі галузі. Найбільш складними є формування коопераційних звязків у нових та 

новітніх галузях економіки, які часто не справджуються. Так, наприклад, Chem 

Кельн - спільна ініціатива підприємств, університетів і різних органів регіонального 

уряду Кельну. Thyssen Krupp Xervon - постачальник послуг для хімічніх парків з 

утилізації відходів в Північній Рейн-Вестфалії. Хоча їхня увага зосереджена на 

обслуговуванні і управлінні об'єктами, компанія бере участь в різних екологічно 

інноваційних ініціативах. VCI - Національна асоціація хімічної промисловості 

представляє економічні інтереси 1650 хімічних компаній в Німеччині. CURRENTA 

– підприємство, що спеціалізується в галузі управління відходами. Компанія 

управляє і керує CHEMPARK Леверкузен, Дормаген и Крефельд-Юрдінген, які 

розташовані в безпосередній близькості від Дюссельдорфа і Кельну. Різні спроби 

спілкування з Chem Кельн були невдалі, що було пов'язано з відносно невеликим 

розміром організацій і, як наслідок відсутності вільних потужностей і не призвело до 

формування кластеру. 

• Подібність стандартів менеджменту і управління, виробничих, науково-

технічних стандартів  

Регіональні органи влади прагнуть мобілізувати університети у підтримці своїх 

стратегій регіонального розвитку, формуючи партнерства між університетами і 

державними органами влади і партнерства університетів з промисловістю регіону. є 

деякі універсальні механізми, які можуть бути прийняті по всій ЄС в цій галузі, що 

насправді в більшій мірі залежить від регіональних і національних особливостей, в 

тому числі промислової структури регіону, і як фінансуються і регулюється 
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діяльність університетів в межах національної системи вищої освіти. Однак дуже 

часто партнерства зазнають невдачі, тому що керівництво університету не розуміють 

завдань регіонального розвитку, а регіональні органи влади не розуміють основну 

місію університетів і обмежень, в рамках яких вони працюють. Університетські 

дослідники можуть бути зосереджені більше на продукуванні академічних виходів 

(наприклад публікації, тематичні дослідження і т.д.), а не на «продаж» переваг участі 

в інноваційній діяльності і проведення дослідження для бізнесу, тому тематика 

досліджень, мова і термінологія, відрізняються від нагальних потреб 

підприємництва, що унеможливлює налагодження співпраці між цими секторами.  

Іншою групою чинників є нано-чинники, які передбачають необхідність 

врахування таких параметрів [68]: довіра, частота комунікацій, якість комунікацій, 

норми відносин. Так встановлюючи стратегічне партнерство, підприємства повинні 

буті впевнені в найкращому виборі партнерів, з ким можна встановлювати довірчі 

відносини в обміні інформацією, у готовності до конкретних дій по інвестуванню в 

спільні проекти. У результатах досліджень, проведених Kocker G.M., щодо 

інтернаціоналізації мереж зазначається, що основними проблемами в процесі 

встановлення мережевих взаємозв’язків є наступні [237]: відсутність довіри між 

партнерами (23%), партнери виступають конкурентами, тому виникають конфлікти 

інтересів (22%), що було визначено в якості основних перешкод на шляху 

транснаціонального співробітництва, потім нестача фінансування (16%) та брак часу 

або виробничих потужностей (14,5%). При цьому, мовні бар'єри (6%) і географічна 

відстань (5%) є досить незначними факторами, що стримують міжнародну 

співпрацю у контексті формування міжнародних мереж підприємств. 

Таким чином, на формування відносин між потенційними учасниками впливає 

ряд чинників на різних рівнях економічної діяльності, які мають своїм наслідком 

діяльність, що передбачає різні прояви взаємодії між потенційними учасниками. 

Учасники будуть зацікавлені в обєднанні до кластеру, якщо від такого 

обєднання будуть створювати додаткові ефекти. В цілому, очікувані переваги від 

взаємодії для кожного учасника залежать від наступних параметрів: 

− майбутні очікувані вигоди від участі у взаємодії; 
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− очікувані вигоди відокремленої діяльності; 

− прийнятність виграшу. 

Дані параметри можна оцінити за допомогою наступних аспектів цінностей 

взаємодії, відповідно й інструментів узгодження інтересів [299]: 

− економічний аспект (скорочення витрат, підвищення ефективності 

інвестицій, паралельний інжиніринг); 

− стратегічний аспект (розвиток ключових компетенцій, підвищення 

ефективності стратегії); 

− поведінковий аспект (соціальні зв'язки, довіра, організаційна культура); 

− нормативний аспект. 

Подібна класифікація досить умовна, оскільки всі зазначені аспекти сильно 

взаємопов'язані. Цінність взаємодії бізнес-суб'єктів визначається, по-перше, їх 

фінансовими результатами (обсягом реалізації, прибутком, рентабельністю), а по-

друге, рівнем сформованих відносин між усіма учасниками, і реалізуються в 

категоріях: задоволеність, довіра, відношення, лояльність, репутація.  

Узгодження інтересів учасників міжнародного кластеру здійснюється на 

декількох рівнях, які можна умовно розбити на макро- й мікрорівні, макрорівень - це 

рівень державних і міждержавних міжнародних процесів, мікрорівень - це, 

відповідно, рівень зв’язків між фірмами різних країн.  Взаємоузгодженння 

економічних інтересів щодо інтеграції до міжнародних кластерних структур на 

макроекономічному рівні полягає у приведення до відповідності приватних інтересів 

з національними економічними інтересами [58], під якими слід розуміти сукупність 

об’єктивних економічних потреб незалежної країни, задоволення яких забезпечує 

ефективне функціонування та сталий розвиток її економічної системи, підтримання 

стану економічної сфери держави, який характеризується збалансованістю, 

стійкістю до негативних чинників (загроз), здатністю забезпечувати ефективне 

функціонування економіки держави і економічне зростання [143]. При цьому, 

узгодження інтересів економічних суб’єктів відбувається не лише в рамках однієї 

країни, охоплюючи також інтереси країн-партнерів. В процесі реалізації інтересів 

країни в цілому, такі інтереси можуть як збігатися з інтересами окремих учасників 
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міжнародного співробітництва, так і суперечити їм. Основними проблемами 

поєднання економічних інтересів потенційних учасників кластеру з іноземними 

партнерами була різноспрямованість інтересів потенційних учасників і наявність 

широкого вибору альтернативних проектів на міжнародному ринку. Доцільним є 

приклад узгодження економічних інтересів державних органів влади та іноземних 

компаній з приводу формування автомобільних кластерів у країнах ЦСЄ (рис. ).  

 
Рис. 2.28. Інтереси учасників формування міжнародних автомобілебудівельних 

кластерів у в країнах ЦСЄ (Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія) 
Джерело: розроблено автором. 
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очікувані вигоди відокремленої діяльності і прийнятність виграшу, та від можливого 

коригування очікуваних переваг учасників до їх специфічних уподобань, з одного 

боку, і пріоритетних інтересів іншого боку для досягнення взаємної вигоди, 

ґрунтуючись на конкурентних перевагах кожної країни, співробітництві на рівні 

окремих регіонів, галузей, фірм та адресного пошуку партнерів. 

Так, наприклад, розвиток автомобілебудування у ЦСЄ завдячує сприятливим 

початковим умовам (тривалому досвіду автомобілебудування колишньої 

Чехословаччини, зокрема наявності «Шкода», з повним циклом 

автомобілебудування, «Татра», «Трнавські автомобільні заводи», «Братиславські 

автомобільні заводи» - BAZ) та використанню ефективних стратегій залучення 

іноземних інвестицій. Потік іноземних інвестицій в автомобільну промисловість 

країн ЦСЄ і привабливість даної галузі для іноземних інвесторів була обумовлена 

рядом причин, серед яких: дешева кваліфікована робоча сила з високим рівнем 

продуктивності праці, можливість зайти на локальні ринки, чіткі перспективи країн 

вступити в ЄС з можливістю доступу на цей ринок, бажання інвестувати в більш 

надійні ринки, оскільки початкові інвестиції призвели до збільшення інвестиційного 

інтересу в регіонах, де вже були наявні суміжні галузі промисловості. 

Поява сильного автомобільного центру у регіоні у ЦСЄ відповідала глобальним 

тенденціям в автомобілебудуванні та інтересам ТНК щодо розширення і розвитку їх 

діяльності, виходу на нові ринки, передачі виробничих процесів у країни з більш 

дешевими виробничими ресурсами, в цілому передбачаючи створення вертикально-

інтегрованих мереж виробників на регіональних ринках, зокрема у напрямку Західна 

Європа – Центральна та Східна Європа. Серед найбільш важливих ПІІ, що 

здійснювались ТНК в автомобільній промисловості Словаччини потрібно виділити 

придбання компанією «Фольксваген» 80 акцій компанії «БАЗ» у 1991 році, і 

будівництво заводу у 2000 році, у 2003 році «Пежо-Сітроен», у 2004 році «КІА 

моторз».  

Однак важливою особливістю регіону було те, що усі країни мали приблизно 

однакові базові економічні умови і умови розвитку автомобілебудування, що 

посилило конкуеренцію між країнами за іноземного інвестора.Такий стан речей 
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потребував цілеспрямованих дій і адресного залучення ПІІ в конкретні галузі, якою 

стала автомобілебудівна галузь. Важливими стимулами залучення ПІІ, що 

використовував уряд Словаччини, були субсидії та звільненнями від податків для 

іноземних інвесторів. Так, наприклад, у 1998 році концерн «Фольксваген-

Словаччина» отримав пільг на сплату податків на суму 31,2 млн євро, у 1999 році 

концерн «Пежо-Сітроен» у 2003 році отримав пільг на 160 млн дол. США. Однак такі 

інструменти використовувались не повсякчасно, наприклад, пропозиція «Опель-

Дженерал моторз» не зацікавила словацький уряд, оскільки компанія вимагала 

державних субсидій та інвестицій в інфраструктуру, при цьому забезпечуючи тільки 

бренд і швидкий старт, однак не надаючи планів щодо розвитку і модернізації. 

 В період з 2002 року по 2007 рік між країнами ЦСЄ відбулось посилення 

конкуренції за приваблення стратегічних інвестицій, що можна прослідкувати 

зокрема у 2003 році в процесі залучення «КІА моторз» на територію країн ЦСЄ, коли 

компанія обирала місце для серед усіх країн вишеградської четвірки, першочергово 

надаючи пріоритети Чехії та Угорщини. Однак уряд Словаччини запропонував 

найбільш вигідні умови для розміщення [229]: сума прямої державної підтримки 

становила 170 млн євро, з боку уряду для компанії було запропоновано англомовну 

освіту для дітей працівників, будівництво лікарні, підтримка технічного 

транспортного університету в м.Жиліні, зведення залізничної станції, швидкісних 

транспортних шляхів до м.Жиліни, і реконструкція аеропорту у сусідньому 

м.Дольни Гріков.  

Такі процеси розвиваються і сьогодні. Так компанія Jaguar Land Rover для 

подальшого розвитку на світовому ринку розглядала різні варіанти розташування 

нового підприємства, включаючи такі країни як: Чехія, Словаччина, Польща, 

Угорщина і Туреччина, інші європейські країни, а також США і Мексику, в кінці 

вибравши Словаччину, підтвердивши плани створення нового виробничого центру 

в місті Нітра, розташованому на заході даної країни. в серпні 2015р. уряд Словацької 

Республіки і Jaguar Land Rover уклали угоду про намір щодо нового автозаводу і 

почали оцінку економічної доцільності проекту. Компанія Jaguar Land Rover 

аргументувала свій вибір Словаччини, тим що у даному регіоні знаходиться більше 
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трьохсот постачальників, де виробляються, в тому числі, автомобілі преміум-класу 

(43 від загальної кількості авто),  розвинена логістична інфраструктура, наявною 

кваліфікована робоча сила, наявність стабільного і динамічного підприємницького 

середовища, що розвивається, та додатковими державними дотаціями в розмірі 130 

млн. евро, що відповідає 9 вартості інвестиційної програми Jaguar і Land Rover [228]. 

Таким чином, обґрунтовані та ефективні стратегії залучення ПІІ з 

використанням комплексного інструментарію (як фінансово-економічних, 

стратегічних, так і поведінкових інструментів) узгодження інтересів на різних рівнях 

сприяла цільовому залученню ПІІ до ЦСЄ, забезпечивши успішні економічні 

перетворення та становлення цих країн як одного із світових центрів 

автомобілебудування. Агентами розвитку кластера можуть бути як державні органи 

влади, так і самі підприємтва чи їх обєднання, стимулюючи розвиток міжфірмової 

взаємодії між учасниками  і залученню міжнародних партнерів по співпраці.  

Узгодження інтересів у тактично-оперативній перспективі. Однією з таких 

проблем узгодження інтересів може виступати те, що сприяння розвитку діяльності 

кластерів і його регулювання в рамках ЄС здійснюється на різному рівні управління 

(на наднаціональному рівні, на державному рівні, на рівні окремих регіонів). Крім 

того, кластерні програми можуть бути розроблені в деяких країнах на регіональному 

рівні, а в інших країнах тільки на національному рівні. Як зазначається у звіті [186] 

транснаціональне співробітництво в рамках кластеру, хоча і відкриває ряд переваг, 

однак розвиток такої співпраці у разі не координованості національного 

регулювання залишається обмеженою локальними рівнями, навіть якщо загальні 

проблеми політики можуть бути краще вирішені шляхом розширення 

співробітництва.  

Розгляд проблеми взаємоузгодження економічних інтересів щодо інтеграції до 

міжнародних кластерних структур на мікроекономічному рівні полягає у визначенні 

економічних інтересів потенційних учасників міжнародних кластерів виходячи з 

визначення загальних цілей і можливостей їх реалізації, аналізу цілей і планів 

кожного з потенційних учасників кластеру. 
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Більшість компаній, за результатами дослідження Innobarometer в ЄС, що 

працюють в кластерному середовищі здійснюють діяльність у формі 

співробітництва з іншими компаніями, так 70% малих і середніх компаній 

співпрацюють один з одним, 60% великих компаній, 40% стартапів, підприємства 

державного управління (64%), фінансові установи (61%), і університети (55%). 

Третина з них також співпрацюють з державними лабораторіями і дослідницькими 

центрами (36%)[220]. Зазвичай співробітництво у кластерах проявляється у різних 

формах, відображаючи різні види і рівні взаємодії (табл. 2.17).  

Таблиця  2.17 
Класифікація рівнів взаємодії між учасниками кластеру 

Критерій  Види взаємодії 
За системністю 
взаємодії 

− Епізодична взаємодія  
− Взаємодія на постійній основі між окремими учасниками  
− Мережева взаємодія між учасниками 

За рівнем 
співробітництва  

− Взаємозв’язки між учасниками  на рівні «витягнутої руки» 
− Співробітництво між учасниками кластеру  
− Партнерські відносини.  

За глибиною взаємодії − Глибокі 
− Не глибокі 

За рівнем формалізації 
взаємозв’язків  

− Формалізовані офіційні 
− Не формалізовані офіційні 
− Не формальні 

Джерело: розроблено автором 
 

Формування системи взаємодії між учасниками потребує визначення 

очікуваних ефектів від взаємодії і співставлення таких ефектів з інтересами 

потенційних учасників і взаємоузгодження інтересів учасників. Розвиток 

партнерських відносин є наступним рівнем взаємодії учасників в рамках кластеру, 

означаючи форму організації спільної економічної діяльності декількох фізичних або 

юридичних осіб [164].При цьому у багатьох випадках партнерство означає не лише 

співпрацю між учасниками, що мають однакові можливості, а може передбачати 

розвиток рівноправних партнерських відносин між малим і великим бізнесом. Так, 

наприклад, у біотехнологічній галузі менші фірми зосереджуються на стадії 

дослідження, а великі — на збуті та маркетингу.  

Переваги від розвитку міжнародної кластерної взаємодії виникають для всіх 

учасників кластерів, для малого та середнього бізнесу, для регіону і країни 
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розташування кластеру. Аналізуючи переваги для підприємств та інших організацій 

у кластері, потрібно визначити, що до учасників кластеру можуть бути віднесені: 

державні органи влади, підприємства, науково-дослідні організації, фінансові 

організації, організації ринкової інфраструктури (табл. 2.18).   

Таблиця 2.18 
Основні інтереси учасників щодо участі у міжнародних інноваційних 

кластерах 

№ Учасники Переваги 
1 Переваги для 

підприємств 
та інших 
організацій у 
кластері 

− Розподіл, зменшення витрат на НДКР, доступ до ключової інфраструктури, 
наприклад пілотних установок, лабораторій і т.д. 

− Можливість підвищення ефективності і результативності спільних досліджень. 
− Доступ до інформації, що стосується розвитку нових продуктів, отримання 

інформації про тенденції ринку. 
− Обмін досвідом та ноу-хау, доступ до знань і технологій, які можуть бути 

використані в нових продуктах і послугах 
− Доступ до нових ринків і більш широкої клієнтської бази 
− Доступ до нових міжнародних партнерів  для співпраці, можливість участі у 

міжнародних проектах. 
− Розвиток персоналу  
− Поліпшення бізнес-клімату 

2 Переваги для 
науково-
дослідних 
інститутів та 
учбових 
закладів 

− Знання потреб промисловості 
− Можливість формування освітніх програм у відповідності з потребами 

сучасності 
− Можливість реалізації прикладних досліджень 
− Отримання прибутку від НДДКР 
− Трансфер технологій 
− Доступ до фондів 

3 Переваги для 
кластеру в 
цілому 

− Доступ до нових міжнародних партнерів для розвитку співробітництва у 
науково-технічній, виробничо-технічній сфері, виробничо-комерційній 
діяльності 

− Доступ до нових міжнародних партнерів для обміну персоналом 
− Можливість успішного бенчмаркетингу  

4 Переваги для 
регіону і  
держави 

− Підвищення конкурентоспроможності та реалізації експортного потенціалу 
ключових підприємств 

− Приваблення іноземних інвестицій 
− Розширення доступу до потенційних інвесторів 
− Підвищення рівня зовнішнього фінансування  

Джерело: складено автором на основі даних [284], [285]. 
 
З табл. 2.18 видно, що хоча в цілому, усі учасники кластерного об’єднання 

можуть бути зацікавлені залученням до таких бізнес-систем. Однак, вигоди від участі 

в кластері можуть не задовольняти усіх учасників. У даному контексті важливою 

особливістю аналізу кластерів є те, що кластер виступає як окреме особливе 

утворення, що має власні інтереси. Можливістю нерівномірного розподілу вигод у 

кластері із структурними змінами у кластері, які передбачають, що в результаті 
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діяльності кластеру можуть виникати нові підприємства, на які також 

розподіляються очікувані позитивні ефекти, при цьому, інші підприємства можуть 

припиняти свою діяльність у зв’язку з неефективністю господарської діяльності і не 

конкурентоздатністю. Не враховуючи структурні зміни у кластері, потрібно 

відмітити, що виграш активних учасників також може бути нерівномірний. 

Нерівномірність такого виграшу пов'язана з тим, що на затрачені ресурси для 

взаємодії, компанія може отримувати непропорційну віддачу, порівняно з іншими 

підприємствами, оскільки в процесі взаємодії кожна з компаній намагається 

здійснювати такі дії, які в першу чергу можуть бути вигідні їй. З боку інших 

учасників системи цілком можливо прояв опортунізму - протидія на захист своїх 

інтересів. Зокрема, можна виділити основні три проблеми залежно від механізму 

отримання зовнішньої економії: спільна участь у вигодах (sharing), підбір (matching), 

навчання (learning) [55]. Перша проблема найчастіше виникає через необхідність 

поділу вигод від зовнішніх ефектів діяльності кластеру між учасниками. Так, якщо 

нові учасники сприяють зростанню різноманітності, то малоймовірно, що вони 

зможуть повною мірою скористатися власними перевагами, які створили для 

кластера. Друга проблема пов'язана із функціонуванням механізму підбору 

контрагентів, який проявляється на ринку праці, оскільки компанії упускають 

позитивний ефект, що надається ними для претендентів вакансії. Третьою 

перешкодою досягнення бажаного результату є те, що фірми не мають можливості 

повною мірою використовувати вигоди від системи навчання, що діє в кластері. 

Наприклад, компанії можуть бути не зацікавлені інвестувати в процес дифузії 

інновації, так як виграш тут залежить, в тому числі, від дій інших учасників і не може 

бути цілком отриманий інвестором, враховуючи, що кадри можуть у майбутньому 

легко перейти до конкурента, навіть не переїжджаючи в інше місто [55]. 

Економічний важіль влади виникає коли одна з компаній має привілеї перед 

іншими, що дозволяють їй здійснювати координацію дій всіх учасників і розробляти 

«правила гри», які повинні дотримуватися інші компанії. Серед основних чинників, 

що впливають на формування ринкової сили компанії можна визначити наступні: 

підтримка державних і територіальних органів управління; виробничі, науково-
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технічні, маркетингові ресурси; угоди між учасниками ринку. Домінуюче положення 

може зайняти і група відносно невеликих фірм, які уклали угоду між собою. 

Застосовуючи стратегію використання влади, компанія диктує умови іншим, які 

зацікавлені в роботі з нею. Насамперед, це стосується цін, системи знижок, обсягів 

та умов поставок. Економічний важіль влади визначається можливістю надання 

іншим учасникам ресурсів. Чим більш інтегрована компанія, тим в більшому обсязі 

можуть бути надані ці ресурси. Прояв влади можливий за рахунок високої 

компетенції одного з учасників, фахівця в якій-небудь сфері діяльності, без якого не 

можуть обійтися інші учасники каналу. Наприклад, на ринку IT-послуг деякі 

компанії-інтегратори, володіючи інтелектуальним ноу-хау, надають певний тиск як 

на постачальників устаткування, так і на споживачів інформаційних послуг.  

Таблиця 2.19 
Механізми узгодження інтересів учасників кластерів у міжнародному 

середовищі 

 Гармонізація Примус Дифузія 

Спосіб дії 
Кооперація і прийняття 

рішень на 
багатосторонній основі 

Односторонні 
домовленості (економічні 

і політичні) 
Децентралізована імітація 
(переконання / вивчення) 

Рівень зобов’язань Середній-Високий Високий Низький 
Основні рушійні 
сили Інтерес Сила Знання 

Джерело: складено автором на основі даних [57]. 

Форми координації інтересів: влада найсильнішого, формування рівноправних 

партнерських відносин, не координовані. Варіанти розподілу виграшу: 

підпорядкування одних інтересів іншим; компроміс; відмова від взаємодії і втрата 

виграшу.  

В цілому, коли у регіоні вже створено критичну масу діючих учасників, або 

принаймні сформовано умови для такого створення, кожен учасник кластеру або 

самостійно розроблятиме стратегію і тактику взаємодії, визначаючи прийнятні для 

себе правила, або діятиме у відповідності зі стратегічними цілями і вибраними 

стратегіями в межах сформованих домовленостей [68]. Проблемами узгодження 

інтересів виступають: асиметрія інформації (коли учасники недооцінюють загрози і 

можливості міжнародного середовища, тому приймають рішення в умовах неповної 
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інформації); орієнтація на короткострокову перспективу (якщо кластери, не 

приймають участі у мережі та не генерують ніяких позитивних ефектів, відповідно 

не буде реальних позитивних кластерних ефектів для фірм, галузі або країни в 

довгостроковій перспективі). 

В цілому інтрументами, які застосовуються для сприяння розвитку 

співробітництва  є наступні (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 
Напрями сприяння розвитку співробітництва у міжнародних кластерах у 

країнах ЦСЄ, що увійшли до ЄС 

Напрямки  Інструменти сприяння 
Сприяння 
поширенню 
інформації і знань 

− Ідентифікація і картування кластерів 
− Бенчмаркінг успішних кластерів і розповсюдження інофрмації 
− Підтримка репутації регіонального кластеру 
− Проведення просвітницьких заходів (конференцій, освітніх симпозіумів) 

Сприяння розвитку 
мереж  з 
університетами 

− Формування і розвиток партнерств між освітніми установами та кластерами 
− Організаційна підтримка конкретних проектів між фірмами, університетами 

і науково-дослідними інститутами  
− Розвиток платформ взаємодії між постачальниками і покупцями 
− Створення інфраструктури кластерів (наукові парки, інкубатори) 

Сприяння розвитку 
міжнародної 
взаємодії з іншими 
кластерами або 
районами 

− Створення міжнародних альянсів кластерів  
− Організувати і поширювати інформацію кластера 
− Формування крос-кластерних проектів  
− Створення департаментів кластерного розвитку у гілках влади  
− Пошук зарубіжних партнерів  
− Пряма фінансова підтримка для фінансування конкретних проектів 

Джерело: складено автором на основі даних [178], [268], [258]. 
 
Інструментами розвитку кластеру і подальшого залучення учасників є 

створення міжнародних асоціацій, форумів організацій, для встановлення зв’язків і 

ефективної взаємодії з іноземними учасниками, в тому числі налагодження 

співробітництва з компаніями та венчурними інвесторами закордоном. 

Одним із напрямів встановлення взаємодії і розвитку співробітництва є 

розвиток платформ для обміну інформацією між учасниками і встановлення зв’язків 

і контактів з метою сприяння пошуку контрагентів зі спільними економічними 

інтересами і встановлення взаємозв’язків між ними. Сприяння встановленню 

взаємовідносин і розвитку мережевої діяльності передбачає надання інформаційної 

підтримки потенційними учасниками галузевих мереж (про загальні сфери бізнесу, 

конкретні технології, ринкові та експортні можливості) у вигляді організації 

конференції̆, семінарів, робочих груп, створення спеціалізованих Інтернет-ресурсів 
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тощо. Зокрема, у ЄС розроблено Інтернет-платформу для встановлення зв’язків і 

взаємодії між учасниками кластеру на національному та міжнародних ринках - 

European Cluster Observatory.  

В рамках кластерних утворень часто здійснюється спільна діяльність по 

просуванню бізнес-мереж, галузевих об’єднань, бізнес-асоціацій на національному 

та іноземному ринку. Такі заходи, як правило, включають в себе розвиток спільного 

бренду (у тому числі візуальної ідентичності мережі), участь у національних та 

міжнародних конференціях і виставках, підготовка прес-релізів і надання інтерв'ю. 

Однією з найважливіших методів просування бізнес-асоціацій є налагодження 

контактів із засобами масової інформації з метою широкого висвітлення окремих 

події, підготовки прес-релізів тощо. Події ЗМІ, як правило, у поєднанні з 

організацією мережевих семінарів та інших заходів. В цілому, такі методи сприяють 

налагодженню взаємозв’язків і пошуку напрямів співробітництва.  

 
Висновки до Розділу 2 

 

У результаті дослідження процесу формування міжнародних інноваційних 

кластерів у країнах Центральної та Східної європи було отримано наступні 

висновки: 

1. В сучасних умовах глобалізації на формування кластеру впливають такі 

чинники як: зростання мобільності факторів виробництва, розвиток міжнародних 

торгівельних і виробничих відносин, інтернаціоналізація досліджень та інновацій та 

ускладнення їх форм, зростання кількості учасників міжнародних відносин, 

інтенсифікація міжнародної конкуренції, висока структуризація каналів постачань, 

наявність розбіжностей у державній політиці кластеризації країн, стандартах 

виробництва, управління тощо, які призводять як до розвитку економічних 

взаємозв’язків у глобальному масштабі між учасниками з різних країн і регіонів, так і 

до посилення процесів кластеризації у рамках окремих територій, регіональних 

інноваційних і виробничих систем. 

2. У сучасній системі світогосподарських відносин можна виділити чотири 

альтернативні моделі ініціації і розвитку інноваційних кластерів по відношенню до 
 



148 
 

національної економіки,  у залежності від країни ініціатора, території формування 

кластеру, орієнтації виробничо-комерційної діяльності кластеру: перша модель – 

національні ініціативи, друга і третя моделі - іноземні ініціативи (з орієнтацією на 

внутрішній ринок і з орієнтацією на зовнішній ринок відповідно), четверта модель - 

спільні ініціативи. 

3. Система оцінювання рівня розвитку міжнародних інноваційних кластерів в 

країнах Центральної та Східної Європи може бути представлена у форматі 

моніторингових показників щодо: рівня розвитку агломерації, її ресурсної 

забезпеченості, параметрів попиту, стану розвитку господарських зв’язків регіону і 

наявності агентів розвитку на основі аналізу даних економетричних моделей 

порядкового вибору, що дозволило 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 одних секторів у галузевій структурі економіки 

понад інші (у вимірах обсягів зайнятості), та особливі у залежності від моделей 

формування міжнародних кластерів. 

4. Механізм взаємоузгодження інтересів учасників кластеру – це сукупність 

форм (поєднані: компромісні, підпорядковані і не поєднані), принципів (врахування 

інтересів усіх учасників, рівноправність, взаємовигідність), методів (договірні, 

недоговірні), інструментів (фінансово-економічні, стратегічні, поведінкові, 

нормативно-правові) та специфічного середовища (макро, мезо, мікро, нано) за 

допомогою яких забезпечується узгодження інтересів учасників міжнародного 

кластерів. 

Основні результати розділу викладено у власних працях автора та опубліковано 

у статтях наукових видань з економіки [131;136;139;142] та у збірниках науково-

практичних конференцій [125;126;127;138;140]. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

3.1. Особливості генезису міжнародних інноваційних кластерів в Україні 
 

Розвиток економіки України та ефективна інтеграція України в систему 

світогосподарських відносин в умовах геополітичної нестабільності, суттєвих 

скорочення обсягів експорту і втрати основних ринків збуту на фоні світових 

тенденцій, у значній мірі буде визначатися величиною та мірою використання 

економічного потенціалу України та можливостей його розвитку через розвиток 

міжнародних економічних зв’язків. Такий стан речей зумовлює необхідність 

перебудови системи зовнішньоекономічних зв’язків України з використанням 

територіального потенціалу основі таких форм міжнародної взаємодії суб’єктів 

підприємництва, що сприятимуть їх стійкому розвитку і  підвищенню 

конкурентоспроможності у міжнародному середовищі. Однією з таких форм 

взаємодії виступають кластери, які є ефективною формою організації інноваційних 

процесів. 

Вхідні умови у нас подібні до умов Центральної та Східної Європи, 

проаналізованих в попреденьому розділі, що дозволяє застосувати методику для 

визначення стану і проблем формування кластерів в Україні у співставлюваності з 

даними країнами, однак ми у розвитку ринкових відносин та за якісними 

показниками інтеграції у систему свтовогогосподарства суттєво відстаємо від країн 

інших ЦСЄ. Це потребує виявлення особливостей кластеризації економіки України 

з метою визначення можливостей засосування досвіду цих країн.  

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 
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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 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; 

− 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. 
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Розглянемо визначені особливості більш детально. Так в економіці України 

можна виділити наступні типи кластерів, які у контексті тенденцій розвитку країн 

ЦСЄ, характеризується не значними успіхами: об’єднання малих і середніх 

підприємств, кластери на високому рівні агрегації, промислові регіони, сервісні 

регіони, інноваційні округи. Так в економіці України можна виділити насупні типи 

кластерів та подібних до них утворень (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 
Типи науково-технічних та виробничих агломерацій в Україні 

Тип утворення Характеристика Галузі 

Кластери малих і 
середніх підприємств 

Добровільні об’єднання малих і середніх 
підприємств з при-воду спільного 
використання природніх ресурсів, 
розвитку трудового потенціалу і вироб-
ничих можливостей. Низький рівень 
міжнародної діяльності. 

Будівельна, швейна, харчова 
галузі, туристичні послуги 

Кластери на високому 
рівні агрегації в рамках 
національної економіки  

Кластери поєднані в єдине утворення на 
національному рівні функціонування 
економіки, базуються на національних 
конкурентних перевагах. 
 

Агропромисловий кластер, 
хімічний кластер, аерокосмічний 
кластер, кластер важкої 
промисло-вості та енергетики  
(електромотори, турбіни, потужні 
трансформатори) 

Промислові регіони 

Утворення, що функціонують на базі 
сформованих у радянські часи 
територіально-виробничих комплексів. 
Виступають основними експортерами 
України. 

Будівельний, транспорт-ний 
комплекси, паливно-
енергетичний, металур-гійний, 
машинобудівний; текстильно-
промисловий  

Сервісні регіони 

Виділені у рамках національ-ної 
економіки окремі утворен-ня, що 
спеціалізуються на наданні послуг, 
переважно для іноземних учасників 

Сфера ІКТ, послуги з переробки 
матеріальних ресурсів, логістичні 
послуги 

Інноваційні округи 

Територіальне поєднання освіти, науки, 
наукоємних виробництв нині є типовим 
для великих столичних агломерацій і 
провідних промислових районів. 

Такі утворення функціонують у 
галузі освіти, НДДКР і надання 
ділових послуг, хоча проекти 
можуть бути спрямовані на різні 
галузі освіти 

Джерело: розроблено автором. 

 

Найбільш кластеризованими є західні області, де традиційно розміщені 

невеликі виробництва з використанням місцевих природних ресурсів [150]. 

Близькими до кластерних утворень в Україні є організації, які формуються в ряді 

регіонів і де співпраця підприємств різних видів діяльності відбувається в рамках 

єдиного організаційного об’єднання. Хоча такі кластери й є незначними за 

розмірами, функціонуючи переважно на основі окремого ВНЗ чи організації. Серед 
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них, наприклад: «Енергетика сталого розвитку» (м.Київ, Політехніка), інноваційний 

кластер «Технології інноваційного суспільства» (м.Київ, Політехника), кластер 

«Інноваційна культура суспільства» (м.Київ, КНУ ім.Т.Шевченка)[47]. Особливістю 

їх діяльності є орієнтація на продукування інновацій при низькій взаємодії з 

підприємницьким сектором. 

Поява перших утворень, що функціонували на кластерних принципах відбулась 

у Хмельницькій області. Навіть початковий етап їх розвитку продемонстрував, що 

модель мережевої економіки дає набагато кращі результати, ніж впроваджені в 

інших регіонах старих та недосконалих систем. Найбільш кластеризованими є 

західні області, де традиційно розміщені невеликі виробництва з використанням 

місцевих природних ресурсів та місцевого кадрового потенціалу, що, як показує 

світовий досвід, найбільше сприяє кластеризації. В західних областях України 

кластери сформовні в ряді галузей, серед яких будівельний, швейний, харчовий – в 

Хмельницькому, харчовий та туристичний – в Кам'янець – Подільському [150]. До 

складу харчового кластеру входять підприємства харчової та переробної 

промисловості Хмельницької області, спільна діяльність яких спрямована на 

виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції, яка реалізується під 

загальною торговою маркою. Також в області з'явилася ділова мережа зеленого 

туризму, створена на базі кількох малих підприємств. 

Близькими до кластерних утворень в Україні є організації, які формуються в 

ряді регіонів і де співпраця підприємств різних видів діяльності відбувається в 

рамках єдиного організаційного об’єднання. Хоча такі кластери й є незначними за 

розмірами, функціонуючи переважно на основі окремого ВНЗ чи організації. Серед 

них, наприклад, потрібно виділити інноваційний кластер «Енергетика сталого 

розвитку» (м.Київ, Політехника), інноваційний кластер «Технології інноваційного 

суспільства» (м.Київ, Політехника), кластер «Інноваційна культура суспільства» 

(м.Київ, КНУ ім.Т.Шевченка)[47]. Особливістю їх діяльності є орієнтація на 

продукування інновацій при низькій взаємодії з підприємницьким сектором. 

Типовими моделями формування міжнародних інноваційних кластерів в 

Україні є  національно-ініціативна модель, згідно з якою кластери нарощують 
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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)). 

Помітною тенденцією розвитку інноваційної діяльності є поступове 

нарощування інноваційної активності вітчизняних підприємств, що пов’язано із 

розвитком їх міжнародної діяльності, зокрема розвитком відносин з ЄС. Розкриваючі 

конкретні міжнародні кластерні ініціативи, що діють в Україні, потрібно 

відзначити, що ряд кластерів інтегруються у світогосподарські звязки, розвиваючи 

міжнародні форми співпраці у міру свого розвитку, або формуються як наслідок 

залучення  до міжнародних звязків (Додаток К). Протягом періоду було визначено 

значну кількість кластерних ініціатив, які в основному були направлені на розвиток 

наявних кластерів у Західній Україні та розвитку кластерів у сфері послуг по всій 

Україні. 

Таблиця 3.2 
Міжнародні кластерні ініціативи за участю України 

 
Назва кластеру, галузь 
(спеціалізація) 

Місто (область), дата ініціації Країни діяльності 

«Перший аграрний кластер», 
Сільське господарство 

Чернівецька, прилеглі райони 
Хмельницької, Тернопільської, 
Івано- Франківської областей;  
Ботошанський та Сучавський 
повіт (Румунія), 2009 р. 

Україна, Ботошанський та 
Сучавський повіт (Румунія); 
Молдова,  у перспективі - 
Західна Європа 

«Зелена хімія», 
Хімічна промисловість 

Щецин (Польща), 2007 р. 
(Україна) 

Німеччина, Польща, Швеція, 
Іспанія, Португалія,, Чехія, 
Болгарія, Нідерланди, 
Бельгія 

Кластер   Деревообробки та 
меблевого виробництва,  
Деревообробки та Меблевого 
Виробництва  

Львів, 2010р. Україна 

Будівельний кластер 
Хмельниччини кластери на базі 
програми «Поділля Перший», 
Будівництво 

Хмельницька обл., 1999; 2004р. Україна, Польща 
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Продовження Таблиці 3.2 
Транскордонний кластер 
підрядчиків «Карпати», 
Будівництво 

Закарпатська обл., сусідні 
прикордонні території  
Угорщини і Словаччини, 2004 р. 

Україна, Словаччина, 
Угорщина 

Енергетика м.Херсон, 2010р., 2012 США, Норвегія, Німеччина 
Люблінський Екоенергетичний 
Кластер, Енергетика 

м. Люблін (Польща), 1990, в 
Україні – після 2014, м.Львів;  

Україна, Польща та ін. 
країни ЄС 

Кластери на базі програми 
«Поділля Перший», Текстильна 
промисловість 

Хмельницька Область, 1999 р. Україна, Польща 

Polish-Belarusian-Ukrainian cross-
border tourism cluster, Туризм 

Волинська обл. (Україна),  
Люблін (Польща),  
Брест (Білорусь), 2014 р. 

Україна, Польща, Білорусь 

Кластер транскордонного 
сільського туризму,  
«Дніпро»Туризм, (Сільський 
(зелений) туризм) 

Чернігівська область, суміжні 
прикордонні райони 
(Гомельський, Городнянський, 
Чернігівський, Ріпкінський 
райони), 2010 р. 

Україна, Білорусь 

«Транскордонний кластер 
інновацій», Освіта 

м.Хелм (Польща), м.Івано-
Франківська область, 2015р. 

Україна, Польща 

Логістика (Морська логістична 
галузь) 

Одеська обл., 2014р. 6 європейських регіонів  

Логістика (Транспортна 
логістика) 

м. Херсон, 2005 р. Україна, ЄС 

Комп’ютерні технології м.Харків, 2009р Україна, ЄС, Росія 
Інформаційні технології (Lviv IT 
Cluster), Інформаційні технології 

м.Львів, 2011р. Польща, США, Норвегія, 
Великобританія, Швеція, 
Німеччина, Нідерланди, 
Україна 

The Eastern Europe and Central 
Asia (EECA) ICT cluster, 
Інформаційні технології 

Столиці країн-учасниць (Афіни, 
Карлсруе, Мінськ, Москва, Рим, 
Львів, Київ, Ташкент, Єреван, 
Баку, Тбілісі та інші), 2009 р. 

Білорусь, Грузія, Росія, 
Казахстан, Киргизстан, 
Молдова, Таджикистан, 
Україна та Узбекистан, 
Ізраїль, Італія 

Науковий інформаційно-
статистичний кластер «Інфостат-
Україна-Польща», Інформаційні 
технології (Науковий 
інформаційний кластер) 

м. Львів, м. Івано-Франківськ;  
Підкарпатське  воводство, м. 
Жешув (Польща), 2013 р. 

Україна, Польща 

Джерело: складено автором (Додаток К). 

 

Так в Україні виникають туристичні кластери і кластери транскордонного 

сільського туризму. На території України діють територіально-рекреаційні 

комплекси, відомі ще за радянських часів: Трускавець, Моршин, Миргород, які 

об'єднують свої зусилля з просування продукту дестинації, сформованого на основі 

природних джерел та ресурсів санаторно-курортного комплексу. Однак сьогодні є 

багато успішних кластерних утворень у сфері туризму пізнавального, 

пригодницького та етнографічного типів: Кам’янець-Подільський туристичний 

кластер, кластер «Оберіг» (Хмельницька область); кластер «Вознесенськ» (частина 
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«Південного золотого кільця України»); туристичного-рекреаційний кластер 

«Дністровський каньйон» (Тернопілля); кластери сільського зеленого туризму 

Одещини, Херсонщини, Закарпаття та ін., які доводять своїм існуванням 

ефективність державного-приватного партнерства заради сталого розвитку туризму 

в регіоні, якісного надання туристичних послуг, стимулювання попиту та 

підтримання його належного рівня, забезпечення робочими місцями місцевих 

жителів.  

Іншим прикладом зароджень процесів міжнародної кластеризації в Україні є 

Львівський туристичний кластер, який розвивається завдяки величезній кількості 

культурних, історичних та архітектурних цінностей.  Важливу роль в формуванні 

міжнародногоного туристичного кластеру включають музеї, готелі, кавярні, 

ресторани, торгові центри, транспортні компанії, аеропорт, сільські садиби, приватні 

броварні, виробники сувенірів, образотворчого мистецтва з національним 

українським калоритом. Важливу роль у створенні іміджу мають розвинута сфера 

обслуговування і прикордонне розташування [120].  

Однак на даний момент найбільших успіхів кластеризації досягла сфера послуг, 

особливо ІКТ послуг, яка  демонструє позитивні тенденції зростання. Важливою 

особливістю розвитку сектору інформаційних, комп’ютерних, телекомунікаційних 

послуг є тенденція до просторової концентрації їх експортерів. Основними регіонами 

виробництва даних послуг є Київ, Львівська та Харківська області (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3.  
Регіональна структура експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та 

інформаційних послуг у 2014 році 
Область Експорт 

ІКТ послуг 
в цілому  

Інформа-
ційні 
послуги  

Комп’ютер-ні 
послуги  

Телекому-
нікаційні 
послуги  

Частка ІКТ послуг 
в структурі 
експорту послуг  

Частка області в 
загальному екс-
порту послуг ІКТ 

Загалом 1442312 206934,8 942050 293310,4 10 100 
Київ 1037544 152683,5 597028,1 287832,6 26 72 
Львівська 101080,5 14350,1 86703,4 27 26 7 
Харківська 96350,2 7858,7 88474,5  - 28 7 
Дніпропетровська 74818,3 12836,2 61975,4 6,7 14 5 
Вінницька 33618,4 215,5 33403  - 57 2 
Одеська 16364,3 3252,4 11791,4 1320,5 1 1 
Запорізька 14841,1 2219,8 12621,3 - 6 1 

 

Джерело: розраховано автором на основі даних [112]. 

З табл. 3.3 видно, що у м. Києві, Львівській, харківській областях  відбувається 

зародження кластеризації сектору інформаційних, комп’ютерних, 
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телекомунікаційних послуг. Тут виникають і розвиваються окремі об’єднання 

підприємств і організацій, які працюють з науковими та муніципальними органами 

влади на кластерних основах. Так у Львові було створено спільноту, що об’єднує 

провідні компанії з ІТ-послуг у Львові, а також вищі навчальні заклади і міські 

органи влади під назвою «Львівський ІТ Кластер». Даний кластер об’єднує 35 

компаній, з яких 45 іноземні компанії, до них залучено 6519 фахівців IT-індустрії, 

кожен  другий спеціаліст ІТ Львова – учасник кластеру. Основними задекларованими 

завданнями такого об’єднання є [67]: просування Львова як центру розвитку галузі 

ІТ на міжнародному та національному рівні, участь компаній кластеру у 

міжнародних виставках та конференціях, інституційний розвиток кластеру завдяки 

залученню додаткового фінансування, включаючи фінансування з програм ЄС, 

організація торгівельних місій з різними країнами для налагодження партнерства та 

пошуку нових клієнтів. 

На початку 2014 року було задекларовано створення ІТ-кластеру у Харкові 

«Kharkiv-IT», у якому беруть участь провідні ІТ-компанії регіону, представники 

вузів Харкова, представники департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, а також департаменту інноваційного розвитку, 

промисловості та транспортної інфраструктури облдержадміністрації. У 

харківському ІТ-кластері була сформована координаційна рада в 2014 році і 

прийнятий план реалізації стратегії розвитку кластера в 2015 році, який включає п'ять 

напрямків робіт [62]: організація інформаційної взаємодії учасників кластера, 

сприяння інноваційному розвитку підприємств кластера, формування і просування 

іміджу кластера та його учасників, підвищення рівня професійних знань персоналу 

підприємств-учасників кластера, розвиток інфраструктури, необхідної для 

розширення інноваційної діяльності підприємств-учасників. В цілому, діяльність 

новоствореного кластеру спрямована на налагодження системи зв’язків і відносин 

між учасниками в середині кластера і залучення нових учасників.  

В  цих регіонах спостерігається зародження процесів кластеризації, які на 

даному етапі орієнтовані на побудову внутрішніх зв’язків між учасниками і 

просування таких утворень на національній та міжнародній арені, однак її розвиток 
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знаходиться на зародковій стадії і значною мірою орієнтується на експорт при 

достатньо вузькому внутрішньому ринку ІКТ послуг України. Розглядаючи 

структуру національного ринку послуг ІКТ України, потрібно відзначити, що 

внутрішній ринок (виключаючи проміжне споживання даних послуг в рамках самого 

сектору ІКТ - 25) складає лише 26% вироблених послуг, при цьому 42% послуг 

пропонуються на експорт (рис.3.1). 

        
 

Рис. 3.1. Структура використання послуг комп'ютерного програмування, 
консультування та надання інформаційних послуг України, 2013 

Джерело:  складено автором на основі даних [112]. 
 

Особливістю розвитку сектору послуг комп'ютерного програмування, 

консультування та надання інформаційних послуг є те, що споживчий ринок складає 

не значну частку таких послуг, лише 3 з наданих послуг, основна частка результатів 

діяльності даного сектору використовується на промисловому ринку, що обумовлює 

сильну залежність розвитку ІКТ послуг від стану функціонування промислового 

ринку. Так 60% розробників працюють саме на аутсорсинг і для розвитку 

аутсорсингу і залучення уваги до ІТ-галузі України на внутрішньому і міжнародному 

рівні, українські компанії за підтримки держави створюють ІТ-Кластери в великих 

містах країни. Більше 80% всіх аутсорсингових ІТ-компаній України працюють на 

зовнішні ринки. 
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Так подібно до кластерних структур функціонує коопераційне утворення щодо 

вантажних авіаперевезень на базі компанії «Авіалінії Антонова». До складу 

ДП«Антонов» також входять авіатранспортне підрозділ - Національний 

авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних 

вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов». Компанія Антонов 

налагодила співпрацю з авіакомпанію AirFoyle (Великобританія), з якою вже 

співпрацює 15 років і завдяки якій отримує замовлення на перевезення. Така 

співпраця перевізника і логістичної брокерської платформи дозволила Антонов 

завоювати приблизно 35 світового обсягу перевезень по повітрю великогабаритних і 

надважких вантажів. Зокрема здійснюються перевезення в Німеччині, Франції, Італії, 

Іспанії, Швеції, основними напрямками перевезень є Європа - США - 32 рейси, з 

Європи в Азію - 176 рейсів.). В даний час парк авіакомпанії Відбудеться з одного 

літака Ан-225 «Мрія», семи Ан-124-100 «Руслан», одного Ан-22 «Антей», двох АН-

12, одного Ан-26 і одного Ан-74Т [71]. Авіатранспортна діяльність забезпечує 

компанії «Антонов» у середньому 100-150 млн доларів щорічно [27], три чверті з 

яких - це доходи від чартерних перевезень. Компанія Авіалінії Антонова є основним 

джерелом доходів ДП «Антонов». Крім того, розвиток авіаперевезень створює попит 

на українську авіабудівну галузь [71]. 

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. Так, наприклад, практично розподілені або значною мірою 

контрольовані між глобальними компаніями такі сектори економіки регіонів 

України: галузь зв’язку, переробка олійних та зернових культур (включаючи експорт 

зерна), переробка молока, виробництво кондитерських виробів (шоколаду) та 

концентрованих харчових продуктів, виробництво пива та безалкогольних напоїв, 

виробництво тютюнових виробів, виробництво продуктів побутової хімії та 
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парфумерії, виробництво цементу, виробництво сучасних будівельних матеріалів. 

Переважна більшість ТНК викупили або побудували виробничі потужності в 

регіонах України, стаючи фактично органічним елементом структури регіональних 

господарств. Окрему групу ТНК, що діють в економіці регіонів України, становлять 

компанії, які розгорнули складальне виробництво у машинобудівний галузі, це, 

зокрема, ТНК «General Motors Daewoo Auto & Technology», «Volkswagen», «Gabil 

Circuit» Leoni «Ядзакі Корпорейшин» та ін.  

У  даному випадку вітчизняні підприємства забезпечують лише один з ланцюгів 

інноваційного розвитку країн-лідерів [34]. Однією з основних причин таких явищ є 

те, що стратегії таких компаній: чітка орієнтація на внутрішній ринок України, 

обмежені зв’язки з місцевими компаніями – потенційними постачальниками 

сировини, в цілому  стратегія діяльності таких утворень орієнтована більше не на 

взаємодію з українськими компаніями, а на знищення внутрішніх конкурентів. 

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 сировинні галузі і нескладні технічні вироби), мають не налагоджені 

господарські зв’язки між собою, що повязано власне із специфікою галузей 

(сировинні галузі і нескладні технічні вироби) і незначною необхідністю до інтеграції 

потенційних учасників таких структур. 

Результати підрахунку коефіцієнта локалізації експорту України  свідчить, що 

українських експорт спеціалізований на наступних товарних групах (рис. 3.2.). Так 

експорт регіонів сконцентрований на наступних товарах: недорогоцінних металах та 

виробах з них (у середньому вдвічі переважає інший товарний експорт, 

локалізований у рамках Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, 

Черкаської областей); машинах, обладнання (Закарпатська, Запорізька, Сумська, 

Харківська); деревина і вироби з деревини (Рівненська, Львівська, Івано-

Франківська); продуктах рослинного походження (м. Київ, Миколаївська область).  

З ієрархічної кластеризація значень коефіцієнта локалізації експорту України за 

областями України, свідчить, що найбільша концентрація продукування експортних 
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надходжень є сильно залежною від населених пунктів і промислових агломерацій. 

Найбільша локалізація за територіальними одиницями спостерігалась у м.Києві, 

Дніпропетровській і Донецькій областях (рис.3.2) 

 
Рис. 3.2. Дендограма кластеризації експорту України за областями 

(методом міжгрупових зв’язків) 
Джерело: побудовано автором за даними (Додаток Л1). 
 

В цілому, головною особливістю кластеризації економіки України є переважно 

сировинний характер інвестиційних і інноваційних кластерних проектів, створення 

кластерних об’єднань в у низькотехнологічних сферах економіки (добувна, паливна, 

харчова, легка промисловість, агропромисловість).  

Якщо розглядати укрупнено регіони України за основними економічними 

регіонами України, потрібно відзначити, що в цілому, зберігається тенденція, 
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характерна для українського регіонального розвитку ще з часів СРСР. За товарною 

структурою це виглядає наступним чином (див. рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Дендограма кластеризації експорту України за товарами  

(методом міжгрупових зв’язків) 
Джерело: побудовано автором за даними (Додаток Л1). 
 
Переважання одних галузей в структурі регіональної промисловості країни над 

іншими спричинює ефект домінування, що може негативно відзначитись на розвитку 

інших, не пов’язаних з ними галузей промисловості, у зв’язку з чим можна пояснити 

низький рівень інноваційної активності українських підприємств у регіонах. З огляду 

на наявну локалізацію укреаїнського експорту, потрібно відзначити, що основними 

сферами спеціалізації України у регіональному розвитку є спрямованість на 

сировинному напрямку. В цілому, головною особливістю кластеризації економіки 

України є переважно сировинний характер інвестиційних і інноваційних кластерних 

проектів, створення кластерних об’єднань в у низькотехнологічних сферах 

економіки (добувна, паливна, харчова, легка промисловість, агропромисловість). 

При цьому, дані сектори становлять інтерес для іноземного інвестора, однак такі ПІІ 
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не призводять до кластеризації. Так ТНК «ArcelorMittal» володіє одним і найбільших 

стратегічних підприємств України у металургії. З шести нафтопереробних заводів 

чотири контролюються зарубіжними нафтовими ТНК. До ТНК, що діють у сфері 

стратегічних ресурсів, належить компанія «Російський алюміній», яка забезпечує 

10% світового виробництва алюмінію та контролює Миколаївський глиноземний 

завод. 

Якщо ж розглядати локалізацію експорту України за областями України, 

відбираючи лише коефіцієнт L >2, який означає, що спеціалізація регіону  за 

експортом даної галузі перевищує у двічі і більше середній рівень по країні, то 

отримуємо інший результат (див. рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Коефіцієнт локалізації експорту України за областями України 

Джерело: розраховано автором за даними (Додаток Л). 
 

Західні регіони України мають спеціалізацію на інших галузях, які суттєво 

перевищують рівень спеціалізації інших регіонів. Зокрема,  виготовляючи продукцію 

текстильної галузі на експорт, вироби з деревини, готові харчові вироби, різні 

промислові товари, а також засоби траснпорту, прилади і апарати. 
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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. 

Можливі напрями формування міжнародних кластерів розглядались також на 

базі наукових і технічних парків. Так у фінансовій сфері (розроблено концепцію 

формування фінансового транскордонного кластера єврорегіону «Слобожанщина» 

на базі кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного 

економічного університету). 

Планувалось створення кластеру з виробництва продукції гірничого 

машинобудування на базі вже існуючої науково-виробничої корпорації «Гірничі 

машини», яка об’єднує і координує діяльність провідних заводів вугільного 

машинобудування: ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «Горлівський 

машинобудівник», ПАТ «Донецькгірмаш», ПАТ «Донецький енергозавод», ВАТ 

«Каменський машинобудівний завод» (Ростовська обл.). Головним напрямом 

діяльності цього кластера може бути задоволення зростаючих потреб шахт України 

та Російської Федерації в сучасному шахтному промисловому устаткуванні. Однак 

такі зусилля не були реалізовані в силу незацікавленості підприємств у даному 

обєднанні і подальшого погіршення відносин з РФ. 

Розглядались кластерні ініціативи у галузі електрометалургійного 

виробництва. З української сторони – «Донецький електрометалургійний завод» (м. 

Курахове Донецької області) і «Енергомашспецсталь» (м. Краматорськ), з російської 

сторони – Шахтинський ЕМЗ (Ростовська область). Крім того, передбачалосб, що до 

такого кластеру можуть бути залучені Запорізький електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь», підприємства м. Павлограду Дніпропетровської області, 

«Ворскла-сталь» (Полтавська область) та Старооскольський металургійний комбінат 

(Бєлгородська область). 
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У закарпатській області розглядалось створення промислових парків з 

координуючим центром у м. Мукачеві. Заплановані промислові парки мало бути 

розміщено поблизу словацького кордону в Ужгороді та Соломонові, поблизу 

кордону з Угорщиною в Чопі та Берегові, а також в Виноградівському районі 

поблизу кордону з Румунією. Головним напрямком їх діяльності передбачалась 

логістика з огляду на наявний транспортний потенціал регіону. Подібні проекти 

розробляються іншими західними областями України.Формування таких кластерів 

було неуспішним з огладу на відсутність перспектив їх розвитку і відповідно 

незацікавленість у кластеризації.  

Таким чином, загальний стан кластеризації економіки України та розвиток їх 

міжнародних звязків не відзначається особливими успіхами. Переважна більшість 

кластерів у промисловому секторі представляє собою утворення, що складаються із 

незначної кількості компаній, натомість більш інтенсивно розвиваються кластери у 

сфері послуг, як наслідок розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності, 

передбачаючи достатньо високу локалізацію даної активності у окремих регіонах. 

 
3.2. Пріоритетні напрями формування міжнародних інноваційних 
кластерів за участю українських підприємств  

 

Формування міжнародних інноваційних кластерів – складний і доготривалий 

процес. Перспективи розвитку кластеру залежить від умов зовнішнього середовища 

і того, якою мірою інтереси учасників співпадають у прагненні до співробітництва. 

Умовами стійкості кластеру і тим, що учасники будуть співпрацювати є три рівні, 

визначені у попередньому пункті є: сприятливість зовнішнього середовища 

діяльності кластеру і його провідних компаній, а також структурні складові 

внутрішніх процесів кластероутворення і внутрішні інтереси учасників до розвитку 

співробітництва. 

Розвиток міжнародних інноваційних кластерів в умовах міжнародного бізнес-

середовища за участю України знаходиться під впливом наступних чинників  

(рис.3.5).  
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Рис. 3.5. Сприятливість чинників формування міжнародних інноваційних 

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

Характеризуючи загальні умови ведення господарської діяльності, потрібно 

визначаючи чинники макросередовища, що впливали на розвиток кластеризації в 

Україні, якими є наступні. 

• Законодавчо не врегульовані питання функціонування кластеру в Україні 

Відсутність комплексної і продуманої державної політики, що не сприяє 

розвитку і перебудові українського експорту на інноваційних засадах, відсутність 

нормативних засад створення і розвитку кластерів в Україні і відповідно не 

врегульовані питання щодо міжнародного і трансграничного функціонування таких 

утворень. Відсутні нормативні засади створення і розвитку кластерів в Україні. У 

законодавстві України відсутні нормативно-правові акти, які регулюють процеси 

кластеризації, в тому числі міжнародної і транскордонної. З точки зору діючого 

законодавства України інноваційні кластери підпадають під класифікацію 

«інноваційна структура». Їх створення можливе у відповідності з законодавством, 

або на підставі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи і без 

об’єднання вкладів її учасників. 

± 

 

 

± 

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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• Традиційна орієнтація на ринки СНД  

Формування міжнародних інноваційних кластерів на базі відновлення 

колишніх міжнародних економічних зв’язків, існуючих між українськими 

підприємствами та підприємствами з інших радянських країн для здійснення 

спільного виробництва і наукових досліджень не відбулось. Зважаючи на те, що у 

результаті розриву господарських зв’язків, після розпаду СРСР, тільки 20 

підприємств України мало замкнений цикл виробництва, що вказує на наявність, а 

інші за період незалежності практично не змогли налагодити даний цикл всередині 

країни.  

• Наявність розвинутої галузевої структури економіки  

Як було попередньо зазначено, промисловість України характеризується 

розвинутою галузевою структурою, представленою потужним паливно-

енергетичним і металургійним комплексами, багатогалузевим машинобудуванням, 

хімічною і нафтохімічною промисловістю, виробництвом будматеріалів, легкою, 

харчовою галузями промисловості.  

• Відносно дешева робоча сила  

Відносно дешева робоча сила порівняно з рівнем середньої заробітної плати в 

країнах ЄС потенційно може сприяти залученню українських фахівців до 

міжнародних кластерних утворень з цими країнами і розширенню виробництва і 

надання послуг на території України і закордоном. Так, створений у Львові ІТ-

кластер одним із напрямів своєї діяльності передбачає співпрацю із Авіаційною 

Долиною - Dolina Lotnicza, Dolina Ekologicznej żywności у Польщі [], що стане 

передумовою для формування транскордонного ІТ-кластеру. Однак такі ініціативи 

не поширені серед інших галузей 

• Високий науково-технічний потенціал  

Формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні потенційно 

можливо на основі використання промислового і науково-технічного потенціалу 

України. В Україні існує широка мережа науково-дослідних установ, що потенційно 

може бути використана для підвищення технологічного рівня галузей, розробки 

нових видів продуктів і вдосконалення технологічних процесів господарської 
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діяльності.  У нашій країні достатньо високий рівень продукування результатів 

НДДКР, порівняно зі світовими показниками, так кількістю поданих патентних 

заявок Україна займає 15 місце у світі, та за кількістю поданих заявок на корисну 

модель 1 місце серед 143 країн [305]. Однак при високому рівні продукування таких 

технологічних продуктів переважна більшість результатів НДДКР не знаходить 

належного застосування, що пов’язано з  можливостями комерціалізації таких 

результатів. 

• Неадекватне конкурентне середовище всередині країни 

Деформованість конкурентного середовища, олігополізація більшості галузей 

експортоорієнтованої промисловості не надає стимули для інновацій і 

вдосконалення методів господарської діяльності як для великих підприємств, так і 

для малого і середнього підприємництва, яке не може розвиватись на внутрішньому 

ринку і відповідно має низькі можливості щодо підвищення свого інноваційного 

рівня і ефективної інтернаціоналізації. Конкуренція на внутрішньому ринку є 

необхідною і визначальною умовою ефективного функціонування суб’єктів 

підприємництва, в тому числі у кластерах, стимулюючи учасників кластеру до більш 

ефективної діяльності, забезпечуючи активізацію інноваційного процесу, краще 

задоволення потреб споживачів та мінімізацію витрат, оскільки наявність 

сприятливого конкурентного середовища в країні готує суб’єктів підприємництва до 

більш ефективних методів боротьби на зовнішніх ринках. 

• Низький рівень ділової культури та довіри між підприємствами 

Особливості ділової культури сучасних підприємців в країнах з транзитивною 

економікою: схильність до маніпулювання, до завуальованості цілей і приховування 

своїх інтересів; рішення ділових проблем на рівні міжособистісних відносин, що 

заміняють контрактні; установка на миттєву вигоду; управлінська некомпетентність, 

що виявляється в нездійсненною рішень і службовому блефі; психологічні установки 

на тиск, жорсткість позиції і прагнення нав`язати партнеру власні умови. У Європі 

ділова культура вже сформувалася і має усталені цінності, що орієнтують 

підприємців на «созідання», конструктивність, творчість, незалежність і взаємну 
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користь. На етапі формування російської ділової культури виникає проблема її 

взаємодії з європейської та східної ділової культурою, що може формувати недовіру. 

• Не сприятливе інноваційне середовище в Україні 

Інноваційне середовище, що склалось в Україні з точки зору наявності умов 

забезпечення інноваційної діяльності та досягнутих практичних результатів  посідає 

низькі позиції у світі, питома вага  підприємств, що впроваджували інновації у 2014 

році становила всього 16,8% у 2014 році, а питома вага серед за даним показником 

становить 13,6%. Промисловими підприємствами було впроваджено нових 

технологічних процесів у кількості 1576 і  освоєно виробництво інноваційних видів 

продукції 3138 одиниць [18], при цьому до кількості впроваджених інноваційних 

видів продукції зараховуються як ті, що можуть бути новими як для ринку, так і лише 

для підприємства. Україна займає 63 місце із 143 країн за даними рейтингу 

інноваційної активності країн - The Global Innovation Index, 2015 [305]. При цьому, 

як було зазначено невисокий попит на інноваційну продукцію, складність пошуку 

партнерів для виконання завдань, пов’язаних з інноваційною діяльністю, слабкий 

рівень взаємодії між наукою, освітою і виробництвом, що в результаті призводить до 

невідповідності науково-дослідних розробок та освітніх програм потребам розвитку 

підприємництва і зумовлює недовикористання як результатів науково-технічного 

потенціалу виробничим сектором, так і виробничого потенціалу, що не дозволяє 

здійснювати повноцінну співпрацю і формування міжнародних інноваційних 

кластерних систем, забезпечуючи лише поодинокі приклади ініціації таких структур 

в основному за участю малого та середнього бізнесу. 

• Не розвинена інноваційна інфраструктура  

В Україні державну інноваційну інфраструктуру (технопарки, технополіси, 

кластери, центри трансферу технологій) із самого початку створювали для 

отримання економічних вигод від ввезення обладнання чи спеціальних митних 

зборів. Технопарки формалізовано величезною кількістю нормативно-правових 

актів, які погано скоординовано і систематизовано. Приватна інноваційна 

інфраструктура (акселератори, інкубатори тощо) створюється у більшості випадків 

для відбору перспективних проектів і вивезення їх із країни. 
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• Відсутність механізмів і налагоджених каналів трансферту технологій і 

знань 

Неналагоджені господарські зв’язки між виробничим і науково-дослідними 

секторами, відсутня координація діяльності щодо розробки технологічних 

продуктів, що можуть бути придатними у господарській діяльності, практично 

відсутні венчурні фонди та центри трансферу технологій в інноваційному 

середовищі в Україні. 

У порівнянні зі світовими показниками рівень технологічної та інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств достатньо низький. Одними з найнижчих є 

показники інституційного забезпечення інноваційної діяльності (103 місце із 143 

країн в рейтингу) у аспекті політичного, регуляторного та інституційного бізнес - 

середовища та показники сприятливості інфраструктури (107 місце): доступ до 

інформаційних та комп’ютерних технологій, загальна інфраструктура тощо; 

достатньо низькі позиції займає Україна за показником вибагливості ринку (90 

місце), який включає такі складові як: кредитування, захист інвесторів, інтенсивність 

місцевої конкуренції створюють несприятливі умови для продукування інновацій та 

показники вибагливості бізнесу (87 місце). В цілому, невисокий попит на 

інноваційну продукцію, складність пошуку партнерів для виконання завдань, 

пов’язаних з інноваційною діяльністю, недосконалість інституційного забезпечення 

інноваційної діяльності, недосконалість державної системи управління 

інноваційною діяльністю та спрямованість економічної політики на закріплення 

моделі економіки, що ґрунтується на низькотехнологічних галузях стримують 

технологічний розвиток країни і можливість здійснення інновацій у даній сфері. 

Під впливом таких історичних чинників кластеризації України не відбулось 

суттєвого процесу кластеризації. Однак в сучасних умовах господарювання 

відбуваються суттєві зрушення у внутрішніх економічних процесах і розвитку 

міжнародної економічної діяльності, що є чинниками змін в процесі 

кластероутворення і такими є наступні чинники. 
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• Дезінтеграція з РФ 

Українські суб’єкти підприємництва, історично орієнтовані на ринки країн СНД 

і на даному етапі у зв’язку із призупиненням такої співпраці залишились без значної 

частини ринків збуту своєї продукції.  

Таблиця 3.4. 

Динаміка найбільших скорочень у експорті України до Російської Федерації, 
тис. дол. США 

Товарна група за 
УКТЗЕД 

2011 2012 2013 2014 2015 (І 
Півріччя) 

Зміни у 
обсягах 
експорту за 
2014-2011 

86 залізничні  
локомотиви 

3 194 446,75 2 635 580,89 1 743 397,73 601 406,24 50 642,99 -2 593 040,51 

27 палива мінеральні; 
нафта і продукти її 
перегонки 

2 786 695,23 796 571,36 216 750,25 151 323,70 23 222,91 -2 635 371,54 

72 чорнi метали 2 428 228,59 2 328 945,50 2 162 401,72 1 440 
911,70 

300 847,33 -987 316,89 

84 реактори ядерні, 
котли, машини 

2 186 909,94 2 270 637,79 2 222 021,82 1 678 
223,55 

425 823,64 -508 686,39 

73 вироби з чорних 
металiв 

1 393 812,12 1 110 105,15 843 753,24 617 435,51 118 840,88 -776 376,61 

85 електричнi машини 1 056 504,16 1 159 666,13 1 101 177,70 671 983,37 135 199,07 -384 520,79 
28 продукти 
неорганiчної хiмiї 

791 836,22 822 857,07 908 889,13 735 767,69 359 604,85 -56 068,53 

48 папiр та картон 679 982,75 724 820,09 769 778,08 584 501,39 167 227,34 -95 481,36 
87 засоби наземного 
транспорту крім 
залізничного 

491 169,64 431 240,78 191 600,70 129 051,91 29 998,86 -362 117,73 

39 пластмаси, 
полімерні матеріали 

465 068,44 550 514,71 391 316,74 232 151,17 80 769,51 -232 917,27 

04 молоко та молочні 
продукти, яйця птиці; 
натуральний мед 

443 191,11 356 043,08 381 851,09 121 957,02 748,08 -321 234,09 

18 какао та продукти з 
нього 

426 980,82 441 665,24 336 576,30 122 135,13 16 768,78 -304 845,69 

Джерело: складено автором за даними [17]. 
Суттєві скорочення обсягів зовнішньоторговельних зв’язків з країнами СНД, 

які охоплювали понад третину українського експорту (35-38 з 2008 по 2013 роки, 

становлячи на початок 2015 року 23), в основному за рахунок падіння обсягів 

експорту до Російської Федерації, призвели до падіння обсягів виручки підприємств, 

спричинили проблему надлишкових виробничих потужностей і актуалізували  

необхідність пошуку альтернативних ринків збуту. 
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При цьому, не зважаючи на відкриті можливості, пов’язані з інтеграцією 

України до зони вільної торгівлі з ЄС, українські суб’єкти підприємництва все ж не 

змогли повною мірою переорієнтуватись на західні ринки і компенсувати свої втрати 

таким чином. Переорієнтація на інші ринки в сучасних умовах функціонування 

світогосподарської системи полягає у проблемі проникнення у високоструктуровані 

мережі і зіткнення з перепонами, що створюють конкуренти в межах ланцюгів 

постачань, що особливо важливо в контексті нарощування експорту продукції з 

високою доданою вартістю. 

• Інтеграція у ЗВТ з ЄС 

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС було підписано економічну частину 

Угоди про ЗВТ. 16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський 

Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Не 

зважаючи на певні успіхи у нарощуванні експорту до ЄС, українські суб’єкти 

підприємництва все ж не можуть повною мірою реалізувати експортний потенціал 

на західних ринках, що може бути пояснено рядом причин, основними з яких є:  

− неналагодженість економічних зв’язків з суб’єктами підприємництва з країн 

ЄС, відсутність досвіду роботи на цих ринках і необізнаність із споживчими і 

промисловими вимогами нових ринків, що передбачає необхідність здійснення 

значних витрат часу і коштів на збір інформації про ринки, встановлення відносин і 

адаптацію до нових зарубіжних партнерів;  

− технологічне відставанням виробничих процесів від західних стандартів, не 

відповідність продукції галузевим стандартам країн Європи, що у своїй основі 

полягає власне у історичних розбіжностях у таких стандартах; 

− протекціоністські заходи на європейських ринках; 

− складна фінансова-господарська ситуація вітчизняних підприємств, що 

ускладнює ведення господарської діяльності, розвитку інновацій і здійснення 

системної модернізації вітчизняного підприємництва з метою посилення 

конкурентоспроможності на іноземних ринках. 

Така відмінність зумовлює необхідність суттєвої реорганізації системи 

виробничо-комерційної діяльності задля приведення української продукції і 
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практики збутової діяльності до вимог і стандартів роботи в ЄС. Не зважаючи на 

складнощі роботи в даному напрямі, здійснення такої реорганізації і підвищення 

якості продукції дозволить розвивати можливості збуту не тільки на ринку ЄС, але і 

на інших міжнародних ринках, диференціювати збутову діяльність, отримати досвід 

і вибудувати ефективну стратегію виробничо-комерційної діяльності. 

Основними завданням, від якого буде залежати перспективи формування  

кластерів України спільно з ЄС, є приведення системи виробничо-комерційної 

діяльності українського підприємництва до вимог і стандартів роботи в ЄС, що 

потребує як зваженої співпраці державного і підприємницького сектору для 

визначення перспективних напрямів інтенсифікації експорту, так і об’єднання 

маркетингових зусиль самих українських експортерів у формі бізнес-мереж, 

галузевих об’єднань, бізнес-асоціацій. 

• Децентралізація державної влади  

Зумовлює передачу частини функцій і компетенцій державного управління до 

місцевих влад, що сприятиме тому, що місцева політика буде більш направлена на 

місцеві ініціативи і розвиток територій. При збереженні достатньо високого рівня 

корумпованості і бюрократизованості розвиток регіонального потенціалу може бути 

суттєво ускладнений, однак така децентралізація сприятиме переносу частини 

рішень на місцевий рівень, що відкриває можливості для налагодження каналів 

зв’язків з державними органами і сприятиме роботі на принципах «потрійної 

спіралі»: держава-наука-бізнес. 

Процес  децентралізації державного управління на сучасному етапі знаходиться 

на стадії законодавчого прийняття.  31 серпня 2015 р. законопроект  було попередньо 

схвалено. Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект 

закону України № 2217а (постанова №2217а/П1) «Про внесення змін до Конституції 

України» (щододецентралізації влади)[88]. На сучаному етапі розглядається два 

шляхи децентралізації [20]: посилення обласних державних адміністрацій шляхом 

деконцентрації державних повноважень або підвищення ролі місцевих рад через 

децентралізацію. Законопроектом передбачено, що розмежування повноважень у 

системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://www.rbc.ua/ukr/tag/verhovnaya_rada_ukrainy_12052015
http://www.rbc.ua/ukr/tag/detsentralizatsiya_26032015
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здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії 

місцевого самоврядування. Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого 

самоврядування. Децентралізація буде залежати від рівня фінансового 

підкріпленням функцій та відповідальності місцевого самоврядування. 

• Виявлення перспектив формування міжнародних інноваційних кластерів на рівні 

структурних взаємозвязків. 

Як показує досвід країн Центральної та Східної Європи, що інтегровані у ЄС, 

важливим для формування кластеру є саме наявність перспективних ринків, або 

ринкових ніш. Для продукції визначених галузей такі ринки скорочуюються, що не 

сприяє кластеризації. Для забезпечення формування механізму самозростання і 

саморозвитку кластеру, що призводитиме до отримання синергетичних ефектів, 

здатності впроваджувати інновації і протистояти змінам зовнішнього середовища 

важливою складовою є наявність попиту на продукцію кластеру. Так інтеграція 

українських суб’єктів підприємництва до ланцюгів створення доданої вартості і 

запуск кластеризації у цих галузях можлива на основі входження у таку мережу з 

результатами господарської діяльності, що володіють певною конкурентною 

перевагою, перед іншими підприємствами. В умовах сформованої системи 

світогосподарських зв’язків – коли міжнародні ланцюги постачань 

високоструктуровані інтеграція суб’єктів підприємницької діяльності України у 

глобальний простір може відбуватись у таких напрямках:  розвиток міжнародних 

кластерів у сфері послуг (зокрема ІТ-послуг, транспортно-логістичних послуг); 

пропонування продукції високотехнологічних галузей (пропонування продукції 

аерокосмічної сфери, хімічної і фармацевтичної сфери); пропонування продукції 

новітніх галузей (надає можливість проникнення на іноземні ринки, оскільки вони 

менш структуровані. Зокрема перспективною у даному напрямку є розвиток 

інноваційних сфер господарювання, за рахунок залучення іноземних учасників з 

розвинених країн, країн, що розвиваються та інших транзитивних економік, розвиток 

біотехнологічної сфери);  інтеграція в систему світогосподарських відносин на 

основі модернізації продукції традиційних галузей (можливе входження на основі 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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розвитку зв’язків для модернізації українського виробництва з поступовим 

нарощуванням експортних позицій більш якісної продукції. 

Пріоритетними напрямами розвитку міжнародних інноваційних кластерів в 

Україні можуть бути: 

− 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);  

− 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 
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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)).  

Про успішність розвитку ІТ-кластерів свідчить зростання експорту ІКТ послуг. 

Експорт інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних послуг (ІКТ) України 

протягом 2010-2015 поступово зростав на противагу іншим видам послуг, надання 

яких поступово скорочується. У 2014 році експорт послуг ІКТ становив 1 675,5 млн. 

дол. США, посідаючи друге місце (після транспортних послуг 6 101,9 млн. дол. 

США) в структурі експорту послуг України, при цьому частка послуг ІКТ у 

загальному обсязі експорту послуг 2014 року становила 15,  у 2013 році - 10.  

Розкриваючи перспективи формування міжнародного кластеру у сфері ІКТ, 

потрібно відзначити, що основними країнами експорту послуг у сфері 

телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг є США, Російська 

Федерація, Швейцарія, Великобританія, Мальта, Німеччина, Швеція, Канада, 

Корейська республіка, Данія і Нідерланди.  

При цьому з більшості даних країн Україна також імпортує послуги даного 

сектору. Зростання внутрішньогалузевої торгівлі послугами ІКТ відбувається з 

Російською Федерацією (в тому числі і у 2014-2015рр), Швейцарією, Швецією і 

Нідерландами.  
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Таблиця 3.5 
Географічна структура експорту та імпорту  послуг ІКТ,  

2 квартал 2015 року 
 

Країна Експорт послуг Імпорт послуг 
обсяг 
експорту, 
тис.дол. 
США 

у  до 
відповідного 
періоду 
попереднього 
року 

у  до 
загального 
обсягу 
експорту 
ІКТ 

обсяг імпорту, 
тис.дол. США 

у  до 
відповідного 
періоду 
попереднього 
року 

у  до 
загального 
обсягу 
імпорту 
ІКТ 

Загалом 661889,8     254818,2     
США 182438,78 104,01 27,56 10776,85 81,39 4,23 
Росія 125808,63 130,89 19,01 107230,67 316,68 42,08 
Швейцарія 54369,1 79,68 8,21 29670,35 158,96 11,64 
Великобританія 51054,9 88,22 7,71 16900,38 88,37 6,63 
Мальта 34303,97 107,2 5,18 626,54 122,51 0,25 
Німеччина 28228,35 37,48 4,26 20104,8 62,61 7,89 
Швеція 21176,25 124,17 3,20 7683,95 83,54 3,02 
Канада 19595,95 114,62 2,96 317,01 55,09 0,12 
Корея 17831,7 60,92 2,69 687,7 68,35 0,27 
Данія 15371,58 100,9 2,32 1169,99 98,14 0,46 
Нідерланди 13892,44 97,92 2,10 7709,56 89,09 3,03 

Джерело:  складено автором на основі даних Держкомстат. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

Більшість клієнтів компаній, виходять на українських розробників з Європи 

67,7 і Північної Америки та Австралії - 56,7. У числі клієнтів Миратех ряд компаній 

з рейтингу Forbes Global 2000, у тому числі: Alcatel-Lucent,  BNP Paribas, British 

American Tobacco, Commerzbank, Fujitsu, Generali Group, Intesa Sanpaolo, HP, IBM, 

OTP Bank, Philips, Raiffeisen Bank, Samsung, Sberbank, Siemens, Swedbank, Telenor, 

UniCredit и Xerox. Проблемами розвитку сектору ІТ-послуг в Україні є власне 

субпідрядні контракти іноземним компаніям, де українські компанії використовують 

у якості дешевої робочої сили. При цьому, продуктові інновації компанії не 

здійнсюють і не розробляють свої програмні продукти. Такий стан речей не 

відкриває перспективи для розвитку даного сектору, а лише кількісному зростанню. 

У даному контексті важливий той факт, що подальше виконання субпядрядної 

діяльності на експорт у сфері програмного забезпечення орієнтується лише на 

відносну дешевизну кваліфікованих трудових ресурсів у сфері ІТ, і створює нестійкі 

позиції  української галузі на міжнародному ІТ-ринку послуг. У даному контексті 

доцільним є розвиток власних продуктових компаній, і пошуку їх каналів збуту на 

міжнародних ринках, що потребує формування системи довгострокових 
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партнерських відносин українських підприємств з підприємствами з інших країн-

партнерів по аутсорсингу. 

Розкриваючи перспективи формування міжнародного кластеру у сфері високих 

технологій, потрібно відзначити аекрокосмічну сферу. Так Україна є однією з 

дев’яти країн у світі, що мають замкнутий технологічний цикл створення і 

виробництва авіатехніки. Однак останні розробки українського літакобудування не 

можуть бути реалізовані на ринку в силу багатьох причин, найважливішою з яких є 

призупинення кооперації з Російською Федерацією, що потребує пошук напрямів  

заміщення такої співпраці, одним з яких виступає розвиток співпраці з виробниками 

ЄС в контексті євроінтеграції. 

Основні проблеми розвитку співпраці з країнами Європи була відсутність у 

«Антонова» європейського (EASA) або американського (FAA) сертифікатів типу 

на повітряні судна, без яких замовники з розвинених країн відмовляються 

купувати літаки, а європейські і американські банки – надавати крудитування. 

«Держпідприємство має лише сертифікати Державіаслужби України і 

Міждержавного авіаційного комітету (МАК). Це ускладнює продажу літаків, 

оскільки більшість країн світу не визнає сертифікат типу повітряного судна 

Державіаслужби і МАК». 

В цілому, за протягом 2009-2015 років «Антонов» зібрав усього 18 літаків, 

8 з яких було вироблено у 2012. З них п'ять Ан-32 були поставлені в Ірак в рамках 

договору від 2009 року. Це єдиний контракт в новітній історії «Антонова», 

укладений без російської сторони за сприяння «Укрспецекспорту» і 

«Спеціалізованої зовнішньоторговельної фірми «Прогрес». 

Однак «Антонов» здійснив ряд нових перспективних розробок у сегменті 

середніх і важких транспортних літаків (Ан-70 і Ан-178) [71]. Основними 

конкурентами у даному сегменті для українських заводів є російські, канадські 

(Bombardier) і бразильські виробники (Embraer). Транспортні літаки 

вантажопідйомністю від 10 до 20 тон не виробляються ні Airbus, ні Lokcheed, ці ніші 

в Європі та США не зайняті, що дозволяє українським виробникам розійтися по 

різних ринкових нішах з найбільшими світовими виробниками літаків. Європейці 
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(Airbus) зробили транспортний літак А-400, аналог Ан-70, який поступається рядом 

характеристик, серед яких: умови десантування, коротка зліт-посадка, 

економічність, вантажопідйомність [27].  

Таблиця  3.6 
SWOT-аналіз перспектив розвитку ДП «Антонов» в умовах міжнародного 

бізнес-середовища 
Можливості Загрози 
- Асоціація з ЄС відкриває можливості для співпраці з 

європейськими виробниками 
- Дезінтеграція з РФ переорієнтовує державну політику  
- Незайнятість ніші середньо-вантажних транспортних 

літаків у світі 
- Зацікавленість виробників ЄС, Азії у кооперації по 

виробництву середньо-вантажних транспортних 
літаків 

- Знецінення національної валюти (підвищення цінової 
конкуренто-спроможності експорту комплектуючих) 

- Геополітична нестабільність 
- Призупинення науково-технічної, 

виробничої і збутової кооперації з 
Російською Федерацією 

- Низький попит на транспортні літаки на 
внутрішньому ринку України 

- Суттєве зниження інвестиційної 
привабливості України 

-  Знецінення національної валюти 
(підвищення цінової конкуренто-
спроможності експорту комплектуючих) 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- Наявність конкурентоспроможних розробок літаків 

(Ан-70, Ан-178) 
- Наявність висококваліфікованого персоналу у сфері 

проектування літаків 
- Розгалужена мережа підприємств, що займаються 

сервісним обслуговуванням і післягарантійним 
ремонтом літаків 

- Відповідність продукції міждержавним стандартам 
МЦС, які є прийнятними для країн- не маючих свої 
сертифікаційні органи авіації СА 

- Дефіцит фінансових ресурсів на 
завершення випробувань 

- Неефективність збутової політики 
підприємства 

- Залежність від імпорту матеріалів з 
Російської Федерації 

- Не відповідність продукції 
сертифікаційним вимогам ЄС 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, неспроможність самостійного здійснення українського 

виробництва при наявності перспективних розробок, обґрунтовує необхідність 

налагодження міжнародної науково-технічної та виробничої кооперації, що в 

контексті асоціації з ЄС, може бути здійснено з європейськими виробниками, в 

зокрема з Airbus у напрямі А-400 - Ан-70, Ан-178. Іншим варіантом налагодження 

співпраці у аерокосмічній галузі є можливість співпраці з Саудівською Аравією 

(СА). 

В  цілому, щодо розвитку співпраці України з Саудівською Аравією можна 

розглядати наступні напрями кооперації, які ми проаналізували з позиції визначення 

чинників поєднання економічних інтересів (табл. 3.7): 

1. Зовнішньоторгівельне співробітництво: імпорт літаків до Саудівській Аравії. 

2. Заснування літакобудівних заводів у Саудівській Аравії. 
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3. Підготовка спеціалістів у Саудівській Аравії. 

Співробітництво у НДДКР. Розглянемо їх більш детально. 

Таблиця 3.7. 
Чинники, що впливають на перспективи співробітництва авіабудівних 

компаній України з підприємствами із Саудівської Аравії 
  Фактор Наслідки впливу D S М З 

П
ол

іт
ик

о-
пр

ав
ов

і ч
ин

ни
ки

  Зростатиме попит на літаки на внутрішньому 
ринку СА 

1 1  *  

Розвинені міжнародні зв’язки СА з 
країнами світу 

Інший вектор інтересу СА 1 1  * 

Нарощування військового потенціалу 
саудівських військ 

Зростатиме попит на літаки на внутрішньому 
ринку СА 

1 1    

Основним джерелом місцевого 
законодавства є шаріат. 

Наявність специфічних вимог до ведення 
бізнесу в країні 

- 1   * 

Наростаюча нестабільність 
внутрішньополітичної ситуації 

Наростаюча нестабільність 
внутрішньополітична обстановка 

1 -   * 

Ек
он

ом
іч

ні
 ч

ин
ни

ки
 

Зростання обсягу валового національного 
продукту  

Можливості придбання літаків або розвитку 
власної літакобудівної галузі 

1, 
2 

1,
2 

* 
 

 

Зростання в «не-нафтовому» секторі Інтерес до розвитку високотехнологічних 
галузей, в т.ч. літакобудівної галузі 

2 2  *  

Значні грошові надходження від реалізації 
нафти 

Можливості придбання літаків або розвитку 
власної літакобудівної галузі 

1, 
2 

1,
2 

* 
 

 

Витрати на розвиток ВПК, 10 -11% від 
ВВП  

Можливості придбання літаків або розвитку 
власної літакобудівної галузі 

1 1 *  
2 2 *  

Наявність товарного дефіциту Зростатиме попит на літаки на внутрішньому 
ринку СА 

1 1 *   

Дефіцит кваліфікованих керівників 
середньої та вищої ланки  

Потреба у кваліфікованому менеджменті 1 -   * 

Високий рівень безробіття населення, в 
основному серед молоді 

Високий рівень безробіття населення, в 
основному серед молоді 

 2 2 * * 

Відсутність центрів підготовки фахівців Можливість залучення населення СА до 
літакобудівної галузі, потреба у підготовці 
кадрів 

3 2 *  

Те
хн

іч
ні

 ч
ин

ни
ки

 

Низький рівень науково-технічної бази 
військової, у тому числі авіапрмисловості 

Інший вектор інтересу СА  2 -   
  

* 

Відсутність власних технологій на 
виробництво літаків 

Орієнтується на технічні та технологічні 
можливості зарубіжних виробників 

 4 4  *  

Нестача національних кваліфікованих 
інженерно-технічних  

Потреба у іноземних кваліфікованих інженерно-
технічних кадрах 

3 3  *  

Створення технопарку радіоелектронної 
продукції на території міжнародного 
аеропорту імені короля Халіда  

Можливість самостійно продукування 
радіоелектронної продукції СА, а також на 
проведення її технічного обслуговування і 
ремонту. 

1,
2 

4 *  

П
ри

ро
дн

і ч
ин

ни
ки

 

Вичерпність нафтових ресурсів, що 
сприятиме переорієнтації країни на інші 
джерела доходів 

Сприятиме переорієнтації країни на інші 
джерела доходів 

1, 
2,
3,
4 

1, 
2,
3,
4 

* 
 

 

Велика площа країни  Зростатиме попит на літаки на внутрішньому 
ринку СА 

1, 
2 

1,
2 

* 
 

 

Наявність сезонних буревіїв Наявність сезонних буревіїв 1, 
2 

1,
2 

* 
 

 

 Сума    15 6 
Джерело: розроблено автором. 

В цілому, підсумовуючи такий вплив на кожну з альтернатив, необхідно 

відзначити, що у форматі 1 – зовнішньоторгівельне співробітництво, 3 – підготовка 
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спеціалістів, 4- співробітицтво у НДКР у співробітництва більше загроз, ніж 

можливостей, однак у альтернативі -3 - заснування літакобудівних заводів у 

Саудівській Аравії, загрози переважають над можливостями (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8. 
Наслідки впливу чинників на співробітництво авіабудівних компаній 
України з підприємствами із Саудівської Аравії за альтернатвивами 

 
Альтернатива Тип поєднання інтересів Σ можливостей Σ загроз  
1 
Зовнішньоторгівельне 
співробітництво: 
імпорт літаків до 
Саудівської Аравії 

1 Взаємодоповнюваність інтересів 9  9/2 

1 Пристосування ДП Антонов  1 

1 Інший вектор інтересу Саудівської 
Аравії 

 1 

2  Заснування 
літакобудівних заводів 
у Саудівській Аравії 

2 Взаємодоповнюваність інтересів 8 6 8/9 

2 Пристосування ДП Антонов  1 
2 Інший вектор інтересу Саудівської 
Аравії 

 2 

3  Підготовка 
спеціалістів у 
Саудівської Аравії 

3 Взаємодоповнюваність 3 
 3/0 

4  Співробітництво у 
НДДКР 4 Взаємодоповнюваність 3 

 3/0 

 Загалом 23 11 23/11 
Джерело: розроблено автором. 

Чинники зовнішнього середовища співробітництва Антонов з Саудівською 

Аравією впливатимуть переважно на взаємодоповнюваність інтересів, однак у сфері 

зовнішньоторгівельного спфвробітництва та заснування літакобудівних заводів 

може прослідковуватись інший вектор інтересів СА,  оскільки пропозиція Антонов, 

не повністю задовільняє інтереси СА. Інші інтереси СА, компроміс, що вбачається у 

необхідності пристосування Антонова до культурних аспектів СА. 

Таким чином, з огляду на наявний потенціал 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. 
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3.3. Заходи щодо формування міжнародних інноваційних кластерів за 
участю українських підприємств 

 

Для сприяння формуванню міжнародних інноваційних кластерів, необхідним є 

здійсненн ряду заходів з активізації інноваційної діяльності, підтримки наукової та 

освітньої діяльності, що потребує комплексної системи перетворень виробничо-

комераційної та науково-дослідної діяльності вітчизняних субєктів підприємництва 

і можливо здійснити на кластерних засадах. 

.Інституційні засади підвищення інноваційної спроможності суб’єктів 

підприємництва, як показує досвід країн ЦСЄ, є складною системою взаємодії 

окремих факторів, як: умови бізнес-середовища, структурні взаємозв’язки між 

учасниками, механізми розповсюдження знань і технологій в цілому можуть бути 

представлені як комплекс параметрів наступних складових (див. рис. 3.6). 
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Загальні умови ведення господарської діяльності 
Чинники пропозиції нових технологій. Чинники попиту, які стимулюють до впровадження 

нових технологій. 
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галузей. 

Стратегії фірм у галузі і 
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Параметри попиту. 
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Параметри зовнішніх зв’язків кластеру 
Інтеграція до 

міжнародних ланцюгів 
постачань 

Інтернаціоналізація за 
мережевою моделлю 

Управління міжнародними 
каналами постачань 

− Відкриття нових можливостей, що можуть сприяти розвитку інновацій (отримання досвіду, доступ 
до знань, участь у спільних проектах з іноземними учасниками) і поява нових загроз (посилення 
конкуренції, нові вимоги до якості, вартості тощо) 

− Відкриття нових можливостей для підприємств, пов’язаних з доступом до локальної інформації, 
знань і науково-дослідних відкриттів; можливості координації діяльності між учасниками в 
середині країни для сприяння інноваційній діяльності і спільного вироблення стратегій розвитку в 
процесі інтернаціоналізації підприємств 

Освіта, наука Підприємницький сектор Держава (органи влади). 

Параметри зв’язків всередині кластеру 
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Прямі зв'язки у напрямі співробітництва 
Створення спін-оффів 

Високий рівень неформальної взаємодії в рамках кластеру 
Мобільність робочої сили 

За допомогою визначених каналів і способів у спеціалізованих промислових районах відбувається більш 
швидке поширення специфічних знань та ідей між фірмами 

Формування пулів 
(об'єднання) на ринку праці 

(спеціалізований ринок праці) 

Спеціалізація 
постачальників 

 

Формування спеціалізованих 
навичок і знань 

Концентрація спеціалізованих підприємств забезпечує зростання гнучкого ефекту масштабу, сприяє 
зростанню продуктивності, різноманітності, полегшенню нововведень 

Рис. 3.6. Інституційні засади підвищення інноваційної спроможності 
українських субєктів підприємництва на кластерних засадах. 

Джерело: розроблено автором. 
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Загальні умови ведення господарської діяльності визначають рівень 

інноваційної діяльності у кластері через зміну умов середовища діяльності 

суб’єктів підприємництва, при цьому специфіка впливу таких чинників 

пов’язана з рівнем налагодженості і можливостями розвитку структурних 

взаємозв’язків між учасниками кластеру (можливістю розвитку і розширення 

кількості зовнішніх зв’язків підприємств, налагодженістю спільних зв’язків між 

виробничим і науково-дослідним сектором, а також розвиненістю інноваційної 

інфраструктури), а основою механізму дифузії технологій і знань  у кластері є 

стан розвитку і функціонування специфічних каналів передачі таких технологій 

і знань у кластері (через прямі зв'язки між учасниками кластеру у напрямку 

колаборації, неформальні канали комунікації, спільний ринок робочої сили і 

створення нових підприємств). З урахуванням вищезазначеного, процес 

активізації інноваційної діяльності українських субєктів підприємництва має 

бути здійснений на основі комплексної системи перетворень визначанених 

складових.  

1. Розвиток загальних умов ведення господарської діяльності 

Як було показує досвід країн Центральної та Східної Європи найбільш 

успішними  Роль держави має полягати в створенні сприятливих умов та передумов 

для розвитку підприємництва в Україні. 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).  

Окремим напрямом формування міжнародних інноваційних кластерів є 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності підприємств і кластерів зокрема, 

створення і розвиток наукової інфраструктури та технологічних парків. Основним 

принципом формування інноваційного кластера є вибір пріоритетних напрямків 

науково-технічного й технологічного розвитку економіки територій з урахуванням 

наукового й інноваційного потенціалу об'єктів, створення в регіонах інноваційної 
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інфраструктури та системи прямих зв'язків між промисловими підприємствами та 

установами науки і освіти, що повинно сприяти сталому формуванню та розвитку 

інноваційних кластерів. Необхідним є подолання розриву у доступі до досліджень 

між суб’єктами підприємництва, обмеження взаємодії між фірмами та науково-

дослідними організаціями шляхом створення координуючого механізму і платформи 

взаємодії між науково-дослідними, освітніми організаціями і суб’єктами 

підприємництва. Налагодження взаємодії між національними науково-дослідними 

організаціями та іноземними та їх взаємодії з суб’єктами підприємницької 

діяльності.  

2. Налагодження структурних взаємозв’язків між учасниками 

Як вже було зазначено, формування інноваційних кластерів ускладнено не 

сприятливим середовищем інноваційної діяльності в Україні, слабким рівенем 

взаємодії між наукою, освітою і виробництвом, що в результаті призводить до 

невідповідності науково-дослідних розробок та освітніх програм потребам розвитку 

підприємництва. Потрібно  також відзначити, що в Україні достатньо високий рівень 

продукування результатів НДДКР. Так за комплексним показником досягнуті 

результати в продукуванні знань та інновацій (32 місце), в складі якого за 

показниками кількості поданих патентних заявок (15 місце) та заявок на корисну 

модель (1 місце серед 143 країн) серед резидентів, що ставить нашу державу в позиції 

лідерів у даній сфері на світовому рівні. Показником людський капітал та 

дослідження Україна також займає достатньо високі позиції, що характеризується 

витратами на освіту (26 місце в світі) та кількістю осіб, які отримали вищу освіту (11 

місце) та осіб із вченим ступенем (23 місце), однак при високому  рівні продукування 

таких технологічних продуктів переважна більшість результатів НДДКР не 

знаходить належного застосування, що пов’язано з  можливостями комерціалізації 

таких результатів. По-перше, такі технологічні продукти як: патенти, ноу-хау,  

науково-технічна документація, копірайт тощо вважаються потенційно ринковими 

технологічними продуктами, оскільки ймовірність ринкового використання яких 

досить низька і більша частина яких залишається незатребуваною. «За статистикою, 

з усього числа новацій, що патентуються у світі, використовується не більше 3-5%, 
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відхилення ідей на стадії їх втілення в продукт чи процес сягає 99%, а з кожних 100 

нових товарів ринок частково чи цілком відкидає 90» [22, С. 45]; специфічними 

продуктами, що можу породжувати проблеми пов’язані з пошуком та адаптацією 

відповідної технології з точки зору її придатності та потенційної можливості 

використання, неналагоджена координація діяльності щодо розробки технологічних 

продуктів, що можуть бути придатними у господарській діяльності. Тому мають 

бути налагоджені канали взаємодії ВНЗ, НДІ та виробничого сектору, що вимагає 

формування інституційних умов сприяння розвитку такої взаємодії. Як показує 

досвід розвинених країн ЦСЄ, ефективним є застосування специфічних інструментів 

сприяння такої взаємодії,  зокрема впровадження «інноваційних ваучерів» для 

малого і середнього бізнесу, що сприятиме можливості їх доступу до  результатів 

НДДКР. По-третє, виникає проблема, пов’язана з фінансовими можливостями 

вітчизняних підприємств щодо розробки або придбання технологій, можливістю її 

придбати і освоїти, економічною доцільністю такого придбання.  

З метою розвитку структурних взаємозв’язків між державним, 

підприємницьким та науково-дослідним сектором, необхідним є 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 відділу у структурі виконавчих органів влади з функціями 

сприяння розвитку кластерів. 

Серед загальних заходів, що мають здійснюватись державою для формування 

належних передумов необхідно виділити наступні: 

− Розробка нормативного забезпечення функціонування кластерів. 
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− Забезпечення координації діяльності державних органів виконавчої влади, 

регіональної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

об’єднань підприємців з реалізації кластерної політики. 

− Створення агентств сприяння експорту (державне експортне агентство, 

регіональні агентства сприяння експорту).  

Посилення експортних позицій вітчизняних товаровиробників на ринку ЄС 

передбачає необхідність налагодження системи взаємовідносин українського 

бізнесу і державних органів влади, формування координаційних органів у даній 

сфері з метою розробки адекватної державної політики підтримки українського 

експорту, прийняття своєчасних заходів, формування міждержавних домовленостей 

адекватних можливостям українського підприємництва з урахуванням оцінки їх 

сильних і слабких сторін. 

Як було визначено, однією з проблем формування міжнародних кластерів за 

участі українських суб’єктів підприємництва є проблема координації діяльності 

державних органів і суб’єктів підприємництва, а також державних органів між 

собою, взаємодії державних органів України з іноземними виконавчими органами. З 

метою реалізації більшості цих заходів доцільно створити спеціальну інституцію, на 

яку буде покладено функції сприяння формуванню кластерів і розвитку їх 

зовнішньоекономічної діяльності, або створення проектних комісій, що будуть 

регулювати діяльність направлену на створення конкретних кластерів, особливо у 

випадку надання державної фінансової підтримки такому утворенню.  

Така проблема в цілому може бути вирішена, наприклад, за рахунок створення 

окремого органу (відділу чи іншого структурного підрозділу)  в рамках центрального 

виконавчого органу  з питань економічного розвитку (Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі), відповідального за проведення державної політики сприяння 

розвитку міжнародних кластерів, налагодження зв’язків між потенційними 

учасниками таких утворень та координацію їх діяльності, а також координацію 

діяльності між державними органами влади стосовно реалізації такої політики або  

виділення в органах виконавчої влади інституції (відділів) на які буде покладено 

функції сприяння формуванню кластерів і розвитку їх зовнішньоекономічної 
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діяльності: виявлення кластерів, моніторинг їх стану, визначення напрямів сприяння 

їх розвитку, встановлення зовнішньоекономічних зв’язків, доступу до міжнародних 

фінансових ресурсів тощо.  

Як свідчить приклад країн з перехідною економікою, створення інноваційних 

кластерів, особливо кластерів в сфері високих технологій, потребують використання 

механізму державно-приватного партнерства, з метою оптимізації державної 

підтримки стратегії інтернаціоналізації необхідно обирати найбільш ефективні 

кластери. Для цього необхідно розрізняти критерії відбору кластера, основними з 

яких, наприклад, мають бути:  діяльність кластера повинна сприяти підвищенню 

конкурентоздатності (поточної або потенційної) товарів та послуг з високою 

доданою вартістю на міжнародному ринку; міжнародне визнання: створення 

кластера повинне привести до заняття ними лідируючих позицій на міжнародному 

ринку;  партнерство в управлінні кластера; наявність стратегії економічного розвитку 

кластера.  

Посилення експортних позицій вітчизняних товаровиробників на ринку ЄС 

передбачає необхідність налагодження системи взаємовідносин між суб’єктами 

підприємництва в рамках окремих галузей, секторів на взаємодоповнювальній 

основі. Важливим аспектом посилення конкурентоспроможності українського 

підприємництва є об’єднання маркетингових зусиль власне у підприємницькому 

секторі, формування спільних проектів, створення асоціацій та інших платформ з 

метою обміну знаннями, передовим досвідом та інформацією, щодо сучасних 

тенденцій діяльності на зарубіжних ринках.  

Для сприяння підвищенню інноваційного рівня підприємств в Україні і їх 

конкурентних позицій у міжнародних ланцюгах створення вартості 

пріоритетними мають бути наступні напрями: розвиток інфраструктури 

інноваційної діяльності (сприяння розвитку посередницьких організацій як у 

внутрішньому трансфері знань і технологій, так і у міжнародному аспекті); 

формування умов для налагодження зв’язків між науково-дослідними 

організаціями та суб’єктами підприємництва (спільних проектів, проведення 

спільних ринкових досліджень для вивчення попиту на продукцію, формування 
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технологічних прогнозів для розвитку конкурентоздатної продукції на світових 

ринках); формування умов для налагодження співпраці з державними органами 

влади і міжнародними організаціями. 

3.Підвищення ефективності і дієвості механізму розповсюдження знань і 

технологій 

Формування системи взаємозв’язків між окремими учасниками кластеру 

неможливе без налагодження ефективних каналів комунікації, підтримки бізнесу за 

напрямами доступу до технологій, підвищення кваліфікації персоналу. Об'єднання 

підприємств у мережу саме по собі не дасть жодного результату. Каталізатором 

успішного розвитку кластера є поєднання бажання його учасників досягнути 

синергетичного ефекту шляхом об’єднання в мережу і створення розвиненого 

соціально-економічного середовища інфраструктурної підтримки кластера. 

Основним завданням держави є необхідність налагодження каналів зв’язку 

між науковим сектором, підприємницьким сектором і державним сектором 

економіки.  

− Створити національні та увійти до існуючих міжнародних асоціацій, 

форумів організацій, для встановлення зв’язків і ефективної взаємодії з 

іноземними учасниками кластеру.  

− Надання інформаційної підтримки потенційними учасниками кластеру 

(про загальні сфери бізнесу, конкретні технології, ринкові та експортні 

можливості) у вигляді організації конференцій, семінарів, робочих груп, 

створення спеціалізованих Інтернет-ресурсів тощо. Зокрема, розробку 

Інтернет-платформи для встановлення зв’язків і взаємодії між учасниками 

кластеру на національному та міжнародних ринках, співпраця з 

міжнародними платформами (в т.ч. European Cluster Observatory). 

− Мають бути налагоджені канали взаємозв’язку між державними органами  

і представниками бізнесу, які можуть включати в себе публічні 

консультації, вироблення спільних рішень щодо законодавчих ініціатив. 

Необхідним є покращення здатності компаній до придбання інформації та 

технологій, як вітчизняних, так і іноземних, і сприяння розвитку можливості їх 
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поглинати на постійній основі. Технологічна політика повинна бути спрямована не 

просто на модернізацію і дифузію технологій для фірм, але й на їх вміння знаходити 

і адаптувати технології самостійно. Технологічна політика повинна бути спрямована 

не тільки на наукомісткі компанії, але і на фірми з меншими технологічними 

можливостями, у традиційних і зрілих галузях, і у сфері послуг. І ці стратегії повинні 

бути спрямовані не просто на підвищення спроможності окремих фірм, але і на 

підвищення продуктивності мереж та інноваційних кластерів фірм і галузей. 

Створення національних та входження до існуючих міжнародних асоціацій, 

форумів організацій, для встановлення зв’язків і ефективної взаємодії з іноземними 

учасниками, в тому числі організації співробітництво з компаніями та венчурними 

інвесторами закордоном [268]. Хоча, наприклад, кількість асоціацій налічуєnmcz 

понад 100, однак більшість з них не мають змоги на належному фаховому рівні 

змістовно і послідовно представляти позицію галузей як перед органами влади та 

іншими суб’єктами на національному ринку, так і на іноземних ринках через низьку 

корпоративну культуру, відсутність аналітичних, юридичних, PR-служб [210]. 

Одним із напрямів встановлення взаємодії і розвитку співробітництва може 

бути розвиток платформ для обміну інформацією між учасниками і встановлення 

зв’язків і контактів з метою сприяння пошуку контрагентів зі спільними 

економічними інтересами і встановлення взаємозв’язків між ними. 

Серед заходів державної підтримки формування конкретних бізнес-мереж, 

кластерів можуть бути ефективними наступні: 

− створення спеціалізованої організації̈ розвитку кластера, що забезпечує 

координацію діяльності його учасників;  

− встановлення ефективної інформаційної взаємодії між учасниками кластеру та 

реалізація заходів для стимулювання співробітництва між учасниками 

кластеру; 

− надання підтримки у співробітництві: програми об'єднання у мережу та 

співпраці, зміцнення зв’язків з зовнішніми учасниками в межах та поза 

межами кластерів;  

− підтримки заходів із залучення зовнішніх фірм та організацій; 
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− фінансова підтримка проектів, що виконується фірмами (індивідуальні чи 

колективні проекти). 

В цілому, роль держави має полягати в створенні умов та передумов для 

розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату, активізації 

інноваційної діяльності, підтримки наукової та освітньої діяльності і спрямована на 

створення нормативного забезпечення формування бізнес-асоціацій і мереж, а також 

розробку організаційного механізму співробітництва суб’єктів підприємництва і 

держави.  

Формування належної системи управління в бізнес-мережах, галузевих 

об’єднаннях, асоціаціях тощо:  

− Формування маркетингового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

мережі. 

− Формування системи бенчмаркінгу і обміну передовим досвідом. 

− Об’єднання учасників для консолідації зусиль щодо планування, розробки і 

впровадження інновацій, організація системи стратегічного планування таких 

угруповань. 

Формування успішних взаємозв’язків значною мірою залежить від розвитку 

міжособистісних відносин та формування спільних цінностей організацій і 

приватних осіб. Зазвичай такі чинники спрямовуються на налагодження контактів і 

розвиток довіри  і передбачають [226]: особисті контакти, системні візити необхідні 

для досягнення глибокого обміну досвідом і знаннями, відвідування корпоративних 

заходів, проведення взаємного навчання та коучингу, налагодження електронних 

комунікацій, відкриття і просування іноземних представництв в якості каналів для 

обміну інформацією та досвідом на міжнародному рівні. 

Сприяння встановленню взаємовідносин і розвитку мережевої діяльності 

передбачає надання інформаційної підтримки потенційними учасниками галузевих 

мереж (про загальні сфери бізнесу, конкретні технології, ринкові та експортні 

можливості) у вигляді організації конференції̆, семінарів, робочих груп, створення 

спеціалізованих Інтернет-ресурсів тощо. Зокрема, розробку Інтернет-платформи для 

встановлення зв’язків і взаємодії між учасниками кластеру на національному та 
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міжнародних ринках, співпраця з міжнародними платформами (в т.ч. European 

Cluster Observatory).  

Діяльність по просуванню бізнес-мереж, галузевих об’єднань, бізнес-асоціацій 

на національному та іноземному ринку з метою їх зростання і розвитку. Такі заходи 

мають включать в себе розвиток спільного бренду (у тому числі візуальної 

ідентичності мережі), участь у національних та міжнародних конференціях і 

виставках, підготовка прес-релізів і надання інтерв'ю. Однією з найважливіших 

методів просування бізнес-асоціацій є налагодження контактів із засобами масової 

інформації з метою широкого висвітлення окремих події, підготовки прес-релізів 

тощо. Події ЗМІ, як правило, у поєднанні з організацією мережевих семінарів та 

інших заходів. 

Як було раніше визначено, якщо в цілому діяльність кластерів несе позитивні 

зрушення, то ефект для кожного учасника даного утворення нерівномірний. Сама 

кластерна організація може виграти більше, ніж окремі учасники. У зв’язку з цим, з 

метою отримання лише сприятливих ефектів від кластерної взаємодії, підвищення 

ефективності своєї діяльності і пошуку потенційних напрямів розвитку підприємство 

має здійснювати стратегічне планування своєї діяльності і виходити з позицій 

реалізації власних інтересів і вигод. Такий підхід може бути сприятливим як для 

кластеру в цілому так і для держави, оскільки забезпечуючи стійкість підприємств, 

буде сприяти стійкості кластерного утворення і у разі різких змін кон’юнктури 

національного і глобального ринку сприятиме не занепаду кластеру, і банкрутств 

його учасників, а його переродженню на нових умовах з метою подальшого 

зростання. 

Фінансування створення кластеру може бути здійснено за рахунок мобілізації 

внутрішніх ресурсів учасників кластеру або за рахунок використання програм 

державної чи міжнародної підтримки. Державне фінансування формування кластеру 

може бути надано шляхом виділення коштів із фонду регіонального розвитку, 

шляхом фінансування проектів через механізм фінансування інвестиційних проектів 

і пропозицій або виділення цільових коштів. Міжнародними програмами є зокрема 

програма Tasis, Phare, Horizon-2020 та інші програми.  
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Висновки до Розділу 3  
 

Загальний стан кластеризації економіки України та розвиток їх міжнародних 

звязків не відзначається особливими успіхами. Переважна більшість кластерів у 

промисловому секторі представляє собою утворення, що складаються із незначної 

кількості компаній, натомість більш інтенсивно розвиваються кластери у сфері 

послуг, як наслідок розвитку їх зовнішньоекономічної діяльності, передбачаючи 

достатньо високу локалізацію даної активності у окремих регіонах. 

Зародження і розвиток міжнародних процесів кластеризації України в сучасних 

умовах, в тому числі у напрямку розвитку співпраці з ЄС ускладнений 

неналагодженістю економічних зв’язків з суб’єктами підприємництва з цих країн, 

відсутністю досвіду роботи на цих ринках і необізнаністю із споживчими вимогами і 

промисловими стандартами нових ринків, що обумовлює необхідність суттєвої 

реорганізації системи виробничо-комерційної діяльності задля приведення 

української продукції і практики збутової діяльності до вимог і стандартів роботи в 

ЄС, і потребує як зваженої співпраці державного і підприємницького сектору, так і 

об’єднання маркетингових зусиль самих українських експортерів у формі бізнес-

мереж, галузевих об’єднань, бізнес-асоціацій. 

Пріоритетними галузями щодо розвитку міжнародної економічної діяльності 

України та її інноваційних перетворень можуть бути галузі традиційної спеціалізації 

України на світовому ринку з перетворенням їх на інноваційній основі, де формування 

міжнародних кластерів сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції 

цих галузей і самих підприємств і принесе позитивні наслідки для розвитку економіки 

України, а також нові галузі, перспективні для розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків України. Такими можуть бути формування міжнародних інноваційних 

кластерів у високотехнологічних сферах виробництва (аерокосмічна, хімічна і 

фармацевтична); у сфері послуг (ІТ-послуги, транспортно-логістичні послуги); у 

новітніх сферах економіки (біотехнології, нано- і фотонові технології). 

Основні результати розділу викладено у власних працях автора та опубліковано 

у статтях наукових видань з економіки [130; 141; 294; 295] та у збірниках науково-

практичних конференцій [127; 132;133; 134; 137]. 
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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. 
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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, 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 

 



194 
 

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 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 
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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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«Про схвалення Концепції кластеризаціі ̈економіки України».  
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      Додаток А 

Підходи до визначення поняття «кластер» 
Автор, Джерело Визначення поняття «кластер» 
Маршалл А. Принципы экономической 
науки. – М., 1993. В 3-х т. – Т.1  

 сконцентровані за географічною ознакою групи 
взаємопов’язаних між собою компаній у відповідних галузях, 
спеціалізованих постачальників, а також причетних до їх 
діяльності організацій (університети, торгові об’єднання, 
агентства із стандартизації), що, конкуруючи між собою, 
водночас проводять спільну роботу. 

Федулова Л.І. Концептуальні засади 
державноїрегіональної промислової 
політики в умовах інноваційного 
розвитку // Стратегічні пріоритети. – 
2008. – №1(6). – С. 112-119. 

кластер – це група взаємозалежних компаній (постачальники, 
виробники тощо), що територіально знаходяться поруч, та 
пов’язаних з ними організацій (освітні заклади, органи 
державного управління, інфраструктурні компанії), що діють у 
визначеній сфері й взаємно допомагають одне одному 

Войнаренко М. Конкуренція кластерів – 
шлях до відродження виробництва на 
регіональному рівні / М. Войнаренко // 
Економіст. – 2000. - №1. – С. 12-15. 

кластер – це галузево-територіальне добровільне об’єднання 
підприємств, що тісно співпрацюють з науковими установами і 
органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоспроможності кінцевої продукції та економічного 
зростання регіону.  

Портер М. Конкуренція: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 
– 496 с. 

Кластер – це група близьких, географічно взаємозалежних 
компаній і пов’язаних з ними організацій, які спільно діють у 
певному виді бізнесу, характеризуються спільністю напрямків 
діяльності й взаємодоповнюють один одного.  
Кластер – це системно організована група економічно 
взаємопов’язаних фірм, постачальників, суміжних галузей і 
організацій, які виникають у певних районах і країнах в цілях 
отримання конкурентних переваг. 

Портер М. Конкуренція: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 
– 496 с. 

Кластер – це географічна концентрація взаємопов'язаних 
компаній, постачальників, продуцентів послуг, фірм у 
споріднених галузях, а також пов'язаних з ними інституційних 
утвореннях (наприклад, університетах, агентствах з 
стандартизації і торгових асоціацій) в певних областях, які 
конкурують між собою, але разом з тим і співпрацюють. 

Swann G.M.P. and Preveser M. A 
Comparison of the Dynamics of Industrial 
Clustering in Computing and 
Biotechnology. - Research Polisy, 1996. 

Кластер – велика група фірм пов’язаних галузями в окремій 
місцевості. 

Feser EJ. Old and New Theories of 
Industry Clusters. - London,1998. 

Кластер – не тільки пов’язані між собою і підтримуючі галузі 
та інститути, а скоріше пов’язані між собою і підтримуючі 
галузі та інститути, які більш конкуруючі на основі їх 
взаємозв’язків. 

Є. Безвушко. Кластери та їх роль у 
відродженні економіки Поділля / Є. 
Безвушко // Перспективні дослідження. 
– 1999. -№2. – С.17-23. 

Кластер – об’єднання за територіальною ознакою схожих, 
пов’язаних між собою взаємодоповнювальних підприємств. 

Розенфельд С. Внедрение кластеров в 
экономику / Пер. с англ.: Учеб. Пос. / С. 
Розенфельд. — М.: Издательский дом 
«Вильяме», 2000. - 418 с. 

Кластер – концентрація фірм, які здатні виробляти 
синергетичний ефект з-за їх географічної близькості, навіть 
тоді, коли їх масштаб зайнятості може не бути   виразним або 
помітним. 
Згідно Розенфелда промисловим “кластером являється 
географічно обмежена концентрація схожих, пов’язаних між 
собою, взаємодоповнюючих підприємств, які використовують 
спеціалізовану інфраструктуру з активними каналами для 
ведення ділових транзакцій, переговорів, і які розподіляють 
ринки праці та послуг і які мають спільні проблеми та шляхи їх 
розв'язання” 

Ж.А. Мінгальова, С.В. Ткачова 
Мингалева Ж. Кластеры и 
формирование структуры региона / 
Ж.Мингалева, С. Ткачева // Мировая 
экономика и международные 
отношения. – 2000. - №5. – С.97-101. 

Кластер – індустріальний комплекс, сформований на базі 
територіальної концентрації мереж спеціалізованих 
постачальників, основних виробників та споживачів, 
пов’язаних технологічними ланцюжками та такими, що 
виступають альтернативою секторального підходу. 
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Дранев Я.Н. Практика экономического 
развития территорий: опыт ЕС и 
России./ Я.Н. Дранев. - М.: Сканрус, 
2001. 

Кластер – мережа постачальників, виробників, споживачів, 
елементів виробничої інфраструктури, дослідницьких 
інститутів, взаємозв’язаних в процесі створення додаткової 
вартості. 

Соколенко С.И. Производственные 
системы глобализации: сети. Альянсы. 
Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст. 
– К.: Логос, 2002.– 646 с. 

Кластер - це територіальне об'єднання взаємозалежних 
підприємств та установ у межах відповідного промислового 
регіону, що направляють свою діяльність на виробництво 
продукції світового рівня.  
Кластер або мережева промислова група – це група близьких, 
географічно взаємопов’язаних підприємств,та організацій, які з 
ними співпрацюють, спільно діють в певному виді бізнесу та 
характеризуються спільністю напрямків діяльності і 
взаємодоповненням один одного. 

Є. Безвушко. Кластери та їх роль у 
відродженні економіки Поділля / Є. 
Безвушко // Перспективні дослідження. 
– 1999. -№2. – С.17-23. 

Кластер – об’єднання за територіальною ознакою схожих, 
пов’язаних між собою взаємодоповнювальних підприємств. 

М. Афанасьв, Л. Мясникова, Афанасьев 
М. Мировая конкуренция и 
кластеризация экономики / М. 
Афанасьев, Л. Мясникова. // Вопро-сы 
экономики.- 2005.- №4. - С.75-86. 

Кластер – господарський блок, який включає фірми та 
організації, пов’язані випуском кінцевої продукції і 
географічним положенням. 

Ефимычев Ю.И., Захаров И.В. 
Промышленные кластеры и 
экономический рост // Вестник 
Нижегородского гос. Ун-та им. Н.И. 
Лобачевского: сер. Экономика и 
финансы. -2005. - №1. – С.15-18. 

Кластер – це, насамперед, форма мережі, оскільки близьке 
розташування фірм і організацій забезпечує наявність певних 
спільностей і підвищує частоту і силу взаємодії. 

Третьяк В.П. Кластеры предприятий: 
пути создания и результативност 
функционирования. / В.П. Третьяк. - М.: 
Август Борг, 2006.-132 с. 

Кластер – інтеграція підприємств, спеціалізованих в певному 
секторі виробництва і локалізованих географічно. 

Ковальова  Ю.М. Кластер як новий 
інструмент модернізації економіки / 
Ю.М. Ковальова // схід. – 2007. - 
№5(83). – С.9-13.  

Кластер - це локалізована територіально-виробнича форма 
інтеграції взаємодіючих суб'єктів господарювання, 
банківського, приватного сектору, освітніх закладів, органів 
влади та суміжних, допоміжних, конструкторських, 
інноваційних підприємств/організацій, об’єктів 
інфраструктури, що характеризується виробництвом 
конкурентоздатних товарів або послуг, наявністю погодженої 
стратегії розвитку, спрямованої на реалізацію інтересів 
кожного з учасників і території локалізації кластера, на якій 
вона перебуває, і що має істотну соціально-економічну 
значимість для регіону. 

Пилипенко И. В. Кластерная политика в 
России / И. В. Пилипенко. // Общество 
и экономика. - 2007. - №8. - С. 28-64. 

Кластер – група географічно сконцентрованих компаній з 
однієї або суміжних галузей і підтримуючих їх інститути, 
розташовані в певному регіоні, які виробляють подібну або 
взаємодоповнюючу продукцію і яка характеризується 
наявністю кластера і їх співробітниками, за рахунок якого 
підвищується конкурентоспроможність кластера в світовому 
господарстві. 

Семёнова Н.Н. Наука как фактор 
глобализации. / Н.Н. Семёнова // Наука 
в условиях глобализации. М.: Логос, 
2008  

Кластер – сукупність фірм і інших організацій, пов’язаних в 
певній виробничій області. 

Дубницький В.І. Економічні науки. 
Серія «Економічна теорія та економічна 
історія».Збірник наукових праць. 
ЛНТУ.- Випуск 6 (23). – Ч.1.-Луцьк, 
2009. 

поняття економічного кластеру як сукупності економічних 
суб’єктів, об’єднаних єдиними матеріальними, фінансовими й 
інформаційними потоками на основі коопераційних засад 
взаємодії на основі інструментарію маркетингу розширеної 
взаємодії.  
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За визначенням Державного комітету 
України з регуляторної політики та 
підприємництва (2006) 

“кластер – це група секторів промисловості та організацій, 
пов’язаних між собою відносинами купівлі - продажу, або 
підприємств, що мають загальну інфраструктуру, замовників 
чи резерви кадрів, взаємодія між якими збільшує 
конкурентні переваги”  

Посібник з кластерного розвитку. В 
рамках проекту ЄС “Послуги підтримки 
МСП в пріоритетних регіонах”, 
Державний комітет України з 
регуляторної політики та підприємництва 
(ДКРП).  

Кластери, тобто розташовані в безпосередній близькості 
кінцеві виробники, постачальники, ...дослідницькі 
лабораторії, навчальні установи та інші установи в 
зазначеній економічній галузі, є важливими рушійними 
факторами розвитку регіональної економіки”  

Економічні науки. - Серія „Регіональна 
економіка”. Збірник наукових праць. 
Луцький національний технічний 
університет. – Випуск 8(31). Частина 2. – 
Луцьк, 2011 
159 

Кластер – це економічна агломерація фірм, які працюють з 
синергетичним ефектом в одній або кількох споріднених 
видах 
діяльності, утворюючи при цьому між собою коопераційні та 
конкурентні зв’язки. Синергетичний ефект від взаємодії 
організацій, що входять до такого кластера, досягається за 
рахунок регіонального зв’язку: всі підприємства регіону 
взаємодіють на основі партнерських відносин задля 
досягнення спільної мети – розвитку регіону в цілому як 
кластера 

Проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про схвалення 
Концепції кластеризації економіки 
України"  

Кластер – група, як правило, географічно локалізованих 
взаємопов’язаних економічних суб’єктів (виробничих 
підприємств, закладів інфраструктури, науково-дослідних 
центрів, вузів та інших організацій), що взаємодоповнюють 
один одного на добровільних договірних засадах для 
досягнення конкретного господарського ефекту та 
посилюють ринкові конкурентні переваги. 

А.А. Грицанов. Социология: 
Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. 
Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, 
О.В. Терещенко.–Минск: Книжный Дом, 
2003. — 1312 с. 

Кластер - група об'єктів, виділена з помощьюодного з 
методів аналізу кластерного поформальному критерієм їх 
близькості один до одного. При такому аналізі змінних - 
група змінних, виділених за критерієм високої кореляції 
один сдругими. Структурна частина генеральної сукупності, 
яка виділяється при побудові вибірки кластерної (гніздовий). 
Може обстежитися повністю, якщо вибірка є серійною, або 
вибірково 

Портер М. Международная 
конкуренция / Портер М. - 
М.: Междунар. отношения, 
1993. С. – 51 

Кластери - це географічно близькі групи взаємопов'язаних 
компаній та асоційованих установ в окремій галузі, які 
пов'язані загальними технологіями та навичками. Це 
сконцентровані за географічною ознакою групи 
взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 
постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також 
пов'язаних з їх діяльністю організацій у певних областях, що 
конкурують, але разом з тим і ведуть спільну роботу 

Дукова Д. Инновационный 
кластер. Начинает Одесский регион / Д. 
Дукова //Вечерняя газета, 2010.- № 89 
(9220) [Электронный ресурс] Режим 
доступа http://vo.od.ua/rubrics/ehkon 
omika-i-finansy/14494.php 

Кластер - це система взаємопов'язаних технологічної і 
територіальної спільністю підприємств, організацій, 
інфраструктури об'єктів, фінансових інститутів, науково-
дослідних, впроваджувальних та інвестиційних фірм, що 
забезпечує оптимальне функціонування всіх структурних 
елементів на основі інноваційних продуктів і технологій 

  

 



231 
Продовження Додатку А 

Кластерный подход ккономическому 
развитиютерриторий / Практика 
экономического развития территорий: 
опыт ЕС и России / Я.Н. Дранев // 
КОМПАС промышленной 
реструктуризации. - 2001. - № 12, с. 32-36. 

Кластер - це мережа постачальників, виробників, 
споживачів, елементів промислової інфраструктури, 
дослідницьких інститутів, взаємозалежних у процесі 
створення додаткової вартості 

Кластеры в региональной 
экономике [Электронный 
ресурс]: электронный 
журнал ВлГУ / А.С.Арсентьев. — 2007. 
— №18 (2). — Режим доступа: 
http://journal.vlsu.ru/index.p 
hp?id=842 

Кластер - організаційна форма регіональних науково-
виробничих систем, створюваних на умовах державно-
приватного партнерства та спільного використання 
наукового, освітнього, виробничого, ресурсного, 
інфраструктурного потенціалу, залучення адміністративних 
ресурсів в цілях освоєння нових технологій і підвищення 
конкурентоспроможності виробленої продукції 

Пособие по кластерному развитию. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа к 
журн.:http://www.docme.ru 
/doc/1696/smeua_cluster_handbook_rus-
ukraina 

Кластер - географічна концентрація подібних, суміжних або 
додаткових підприємств з активними каналами для бізнес 
транзакцій, комунікацій та діалогу, які мають спільну 
спеціалізовану інфраструктуру, робочі ринки та послуги, та 
загальні можливості чи проблеми 
 

Кластеры и кластерные стратегии в 
развитии экономики региона 
[Электронный ресурс] : электронный 
журнал / Е.В. Маркушина // Проблемы  
овременной экономики. — 2009. — № 2 
(34). — Режим доступа 
http://www.meconomy. ru/ 

Кластер – концентрация подобных или дополнительных 
предприятий с активными каналами для бизнес-транзакций, 
коммуникаций и диалога, которые разделяют 
специализированную инфраструктуру, рабочие рынки и 
услуги, и имеют общие возможности или угрозы 

Стеблякова М. Кластерный подход к 
решению проблемы модернизации 
экономики: системный и социальный 
аспекты / М.Стеблякова / Человек и труд. 
- 2010. - № 3. 

Кластер - група сконцентрованих за географічною ознакою 
взаємозалежних компаній (виробників, постачальників, 
споживачів), науково-дослідних установ, освітніх 
організацій, місцевих органів державної влади, 
інфраструктурних елементів, які взаємодіють, 
взаємообумовлюють і взаємодоповнюють один одного, 
забезпечуючи на конкурентній основі синергетичний ефект 
регіональної агломерації 

К вопросу о формировании 
инновационных кластеров 
в региональной экономике 
// Научный вестник . – 
2010. – № 2(11) 

Кластер - територіально локалізована, відособлена в галузі 
група підприємств, яка поєднує формальну самостійність і 
внутрішню конкуренцію з кооперацією, наявністю єдиного 
центру і системи сервісних послуг, мета функціонування якої 
полягає в реалізації найбільш ефективним способом 
ключових компетенцій території присутності і досягнення 
синергетичних ефектів від взаємопов'язаного і 
взаємодоповнюючого функціонування 

Илларионов А.Е. Стратегические 
кластеры в муниципальной экономике / 
А.Е. Илларионов. – [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: /http://www.vlsu.ru/ 

Кластер - це група розташованих на території поселення або 
поблизу нього взаємопов'язаних підприємств і організацій, 
взаємодоповнюючих і підсилюючих переваги один одного 

Афанасьев М. Мировая конкуренция и 
кластеризация экономики / Афанасьев М., 
Мясникова Л. // Вопросы экономики. – 
2005. – №4. – С. 75-86. 

Кластер - мережа незалежних виробників і сервісних фірм, 
включаючи їх постачальників, а також - творців технологій і 
ноу-хау (університети, НДІ, інжинірингові центри), 
сполучних їх ринкових інститути (брокери, консультанти) і 
споживачів, взаємодіючих між собою в рамках єдиного 
ланцюжка доданої вартості 

Джерело:  складено автором на основі проведеного дослідження 
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Аналіз сутності визначення поняття кластеру 
Автор (джерело) Що аналі-

зується 
Суть  Зміст Результат 

А. Маршал,  
Маршалл А. Принципы 
экономической науки. – 
М., 1993. В 3-х т. – Т.1  

 кластер  
 

сконцентрована за 
географічною 
ознакою група 
взаємопов’язаних між 
собою компаній та 
організацій  

взаємопов’язаних між 
собою у відповідних 
галузях, причетних, що 
конкуруючи між собою, 
водночас проводять 
спільну роботу 

- 

Портер М. 
Международная 
конкуренция / Портер М. 
- М.: Междунар. 
отношения, 1993. С. – 51 

кластер  
 

сконцентровані за 
географічною 
ознакою групи 
взаємозалежних 
компаній, 
спеціалізованих 
постачальників, 
постачальників 
послуг, фірм  

у відповідних галузях, а 
також пов'язаних з їх 
діяльністю організацій у 
певних областях, що 
конкурують, але разом з 
тим і ведуть спільну роботу 

- 

Портер М. Конкуренція: 
Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом 
«Вильямс», 2002. – 496 с. 

кластер  
 

системно 
організована група 
економічно 
взаємопов’язаних 
фірм, постачальників, 
суміжних галузей і 
організацій 

які виникають у певних 
районах і країнах  

в цілях 
отримання 
конкурентних 
переваг 

Свен, Превезер,   Swann 
G.M.P. and Preveser M. A 
Comparison of the 
Dynamics of Industrial 
Clustering in Computing 
and Biotechnology. - 
Research Polisy, 1996. 

кластер  
 

велика група фірм пов’язаних галузями в 
окремій місцевості 

- 

Е. Ж.Фезер,     Feser EJ. 
Old and New Theories of 
Industry Clusters. - 
London,1998. 

кластер  
  

підтримуючі галузі та 
інститути  

пов’язані між собою  більш 
конкурентоздат
ні на основі їх 
взаємозв’язків. 

Є. Безвушко, Безвушко Є. 
Кластери та їх роль у 
відродженні економіки 
Поділля / Є. Безвушко // 
Перспективні 
дослідження. – 1999. -№2. 
– С.17-23. 

кластер  
 

об’єднання за 
територіальною 
ознакою  

схожих, пов’язаних між 
собою 
взаємодоповнювальних 
підприємств. 

- 

С. Розенфельд, 
Розенфельд С. Внедрение 
кластеров в экономику / 
Пер. с англ.: Учеб. Пос. / 
С. Розенфельд. — М.: 
Издательский дом 
«Вильяме», 2000. - 418 с. 

кластер  
 

концентрація фірм 
 

географічна близькість  здатні 
виробляти 
синергетичний 
ефект  

Ж.А. Мінгальова, С.В. 
Ткачова Мингалева Ж. 
Кластеры и 
формирование структуры 
региона / Ж.Мингалева, 
С. Ткачева // Мировая 
экономика и 
международные 
отношения. – 2000. - №5. 
– С.97-101. 

кластер  індустріальний 
комплекс 

сформований на базі 
територіальної 
концентрації мереж 
спеціалізованих 
постачальників, основних 
виробників та споживачів, 
пов’язаних технологічними 
ланцюжками та такими, що 
виступають альтернативою 
секторального підходу 

- 
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М. Войнаренко, Войнаренко 
М. Конкуренція кластерів – 
шлях до відродження 
виробництва на 
регіональному рівні / М. 
Войнаренко // Економіст. – 
2000. - №1. – С. 12-15. 

кластер  галузево-
територіальне 
добровільне 
об’єднання 
підприємств 

тісно співпрацюють з 
науковими установами і 
органами місцевої влади  

з метою 
підвищення 
конкурентоспро
можності 
кінцевої 
продукції та 
економічного 
зростання 
регіону 

Я.Н. Дранев,    Дранев Я.Н. 
Практика экономического 
развития территорий: опыт 
ЕС и России./ Я.Н. Дранев. - 
М.: Сканрус, 2001. 

кластер  мережа 
постачальників, 
виробників, 
споживачів, 
елементів виробничої 
інфраструктури, 
дослідницьких 
інститутів 

взаємозв’язаних в процесі 
створення додаткової 
вартості 

- 

С. Соколенко, Соколенко 
С.И. Производственные 
системы глобализации: сети. 
Альянсы. Партнерства. 
Кластеры: Укр. Контекст. – 
К.: Логос, 2002.– 646 с. 

кластер територіальне 
об'єднання 
взаємозалежних 
підприємств та 
установ 

у межах відповідного 
промислового регіону 

направляють 
свою діяльність 
на виробництво 
продукції 
світового рівня. 

кластер 
або 
мереже
ва 
промис
лова 
група 

група близьких, 
географічно 
взаємопов’язаних 
підприємств,та 
організацій, які з 
ними співпрацюють 

спільно діють в певному 
виді бізнесу та 
характеризуються 
спільністю напрямків 
діяльності і 
взаємодоповненням один 
одного 

- 

М. Афанасьв, Л. Мясникова, 
Афанасьев М. Мировая 
конкуренция и 
кластеризация экономики / 
М. Афанасьев, Л. 
Мясникова. // Вопросы 
экономики. - 2005. - №4. - С. 
75-86. 

кластер  господарський блок 
фірм та організацій 

пов’язані випуском 
кінцевої продукції і 
географічним 
положенням. 

- 

Ю.І. Ефимичев,   Ефимычев 
Ю.И., Захаров И.В. 
Промышленные кластеры и 
экономический рост // 
Вестник Нижегородского 
гос. Ун-та им. Н.И. 
Лобачевского: сер. 
Экономика и финансы. -
2005. - №1. – С.15-18. 

кластер  форма мережі фірм і 
організацій 

близьке розташування  забезпечує 
наявність певних 
спільностей і 
підвищує 
частоту і силу 
взаємодії. 

В. П. Третьяк,    Третьяк 
В.П. Кластеры предприятий: 
пути создания и результат-
тивности 
функционирования / В.П. 
Третьяк. - М.: Август Борг, 
2006.-132 с. 

кластер  інтеграція 
підприємств 

спеціалізованих в 
певному секторі 
виробництва і 
локалізованих 
географічно 

- 

І. Пилипенко, Пилипенко И. 
В. Кластерная политика в 
России / И. В. Пилипенко. // 
Общество и экономика. - 
2007. - №8. - С. 28-64. 

кластер  група географічно 
сконцентрованих 
компаній з однієї або 
суміжних галузей і 
підтримуючих їх 
інститутів 

розташовані в певному 
регіоні, які виробляють 
подібну або 
взаємодоповнюючу 
продукцію і яка 
характеризується 
наявністю кластера і їх 
співробітниками  

підвищується 
конкурентоспро
можність 
кластера в 
світовому 
господарстві 
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Посібник з кластерного 
розвитку. В рамках 
проекту ЄС “Послуги 
підтримки МСП в 
пріоритетних регіонах”. 
EuropeAid 
/121495/C/SV/UA. GFA 
Consulting Group, 
Державний комітет 
України з регуляторної 
політики та 
підприємництва (ДКРП).  

кластери  розташовані в 
безпосередній 
близькості організації 

кінцеві виробники, 
постачальники, 
...дослідницькі 
лабораторії, навчальні 
установи та інші установи 
в зазначеній економічній 
галузі 

є важливими 
рушійними 
факторами 
розвитку 
регіональної 
економіки 

Ю.М. Ковальова, 
Ковальова  Ю.М. Кластер 
як новий інструмент 
модернізації економіки / 
Ю.М. Ковальова // схід. – 
2007. - №5(83). – С.9-13.  

кластер  локалізована 
територіально-
виробнича форма 
інтеграції 
взаємодіючих 
суб'єктів 
господарювання 

характеризується 
виробництвом 
конкурентоздатних 
товарів або послуг, 
наявністю погодженої 
стратегії розвитку 

спрямованої на 
реалізацію 
інтересів кожного 
з учасників і 
території 
локалізації 
кластера, на якій 
вона перебуває, і 
істотну соціально-
економічну значи-
мість для регіону. 

Дубницький В.І. 
Економічні науки. Серія 
«Економічна теорія та 
економічна 
історія».Збірник наукових 
праць. ЛНТУ.- Випуск 6 
(23). – Ч.1.-Луцьк, 2009. 

еконо-
мічний 
кластер  
 

сукупність 
економічних 
суб’єктів 
 

об’єднаних єдиними 
матеріальними, 
фінансовими й 
інформаційними 
потоками на основі 
коопераційних засад 
взаємодії на основі 
інструментарію 
маркетингу розширеної 
взаємодії. 

- 

За визначенням 
Державного комітету 
України з регуляторної 
політики та 
підприємництва (2006) 

кластер  група секторів 
промисловості та 
організацій  

пов’язаних між собою 
відносинами купівлі - 
продажу, або 
підприємств, що мають 
загальну інфраструктуру, 
замовників чи резерви 
кадрів 

взаємодія між 
якими збільшує 
конкурентні 
переваги 

Проектом розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України "Про схвалення 
Концепції кластеризації 
економіки України"  

кластер  група географічно 
локалізованих 
взаємопов’язаних 
економічних 
суб’єктів(виробничих 
підприємств, закладів 
інфраструктури, 
науково-дослідних 
центрів, вузів та 
інших організацій) 

взаємодоповнюють один 
одного на добровільних 
договірних засадах  

досягнення 
конкретного 
господарського 
ефекту та 
посилюють 
ринкові 
конкурентні 
переваги 

Дукова Д. 
Инновационный 
кластер. Начинает 
Одесский регион / Д. 
Дукова //Вечерняя газета, 
2010.- № 89 (9220) 
[Электронный ресурс] 
Режим доступа 
http://vo.od.ua/ 

кластер  система підприємств, 
організацій, 
інфраструктури 
об'єктів, фінансових 
інститутів, науково-
дослідних, 
впроваджувальних та 
інвестиційних фірм 

взаємопов'язаних 
технологічної і 
територіальної спільністю  

забезпечує 
оптимальне 
функціонування 
всіх структурних 
елементів на 
основі 
інноваційних 
продуктів і 
технологій 
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Кластеры в региональной 
экономике [Электронный 
ресурс]: электронный 
журнал ВлГУ / 
А.С.Арсентьев. — 2007. 
— №18 (2). — Режим 
доступа: 
http://journal.vlsu.ru/index.
p 
hp?id=842 

кластер  організаційна форма 
регіональних 
науково-виробничих 
систем 

створюваних на умовах 
державно-приватного 
партнерства та спільного 
використання наукового, 
освітнього, виробничого, 
ресурсного, 
інфраструктурного 
потенціалу, залучення 
адміністративних ресурсів  

в цілях 
освоєння нових 
технологій і 
підвищення 
конкурентоспро
можності 
виробленої 
продукції 

Пособие по кластерному 
развитию. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа 
к 
журн.: 
ru 
/doc/1696/smeua_cluster_h
andbook_rus-ukraina 

кластер 
 

географічна 
концентрація 
подібних, суміжних 
або додаткових 
підприємств 

з активними каналами для 
бізнес транзакцій, 
комунікацій та діалогу, які 
мають спільну 
спеціалізовану 
інфраструктуру, робочі 
ринки та послуги, та 
загальні можливості чи 
проблеми 

- 

Стеблякова М. 
Кластерный подход к 
решению проблемы 
модернизации экономики: 
системный и социальный 
аспекты / М.Стеблякова / 
Человек и труд. - 2010. - 
№ 3. 

кластер  
 

група 
сконцентрованих за 
географічною 
ознакою 
взаємозалежних 
компаній, науково-
дослідних установ, 
освітніх організацій, 
місцевих органів 
державної влади, 
інфраструктурних 
елементів 

які взаємодіють, 
взаємообумовлюють і 
взаємодоповнюють один 
одного 

забезпечуючи 
на конкурентній 
основі 
синергетичний 
ефект 
регіональної 
агломерації 

Афанасьев М. Мировая 
конкуренция и 
кластеризация экономики 
/ Афанасьев М., 
Мясникова Л. // Вопросы 
экономики. – 2005. – №4. 
– С. 75-86. 

кластер  мережа незалежних 
виробників і 
сервісних фірм, 
включаючи їх 
постачальників, а 
також - творців 
технологій і ноу-хау , 
сполучних їх 
ринкових інститутів і 
споживачів 

взаємодіючих між собою в 
рамках єдиного ланцюжка 
доданої вартості 

- 

Міжнародний кластер     
Михайлов А. С.  міжнарод

ний 
кластер 

Стійка взаємодія 
cтейкхолдерів 

широкого кола 
взаємопов'язаних, 
взаємозалежних і 
взаємодоповнюючих 
cтейкхолдерів, 
локалізованих на територіях 
двох і / або більше країн 
функціонують в суміжних 
галузях і володіють схожим 
рівнем розвитку навичок і 
технологій, займаються 
спільним створенням 
товарів та / або послуг  

забезпечує 
синергетичний 
ефект у 
розвитку 
відповідних 
територій та 
дифузію 
інновацій між 
ними. 
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Черних В. В.  міжнародни
й кластер 

Форма 
міжнародного 
економічного 
співробітництва  

об’єднання групи незалежних 
господарюючих суб’єктів 
(малих, середніх і великих 
підприємств різної форми 
власності та інституційного 
супроводу), зосереджених на 
території двох або більше 
країн діють з метою створення 
спільного 
конкурентоспроможного 
продукту шляхом інтенсивної 
взаємодії, спільного 
використання ресурсів, обміну 
знаннями та досвідом, 
передачі технологій та 
поширення інформації серед 
учасників кластера 

підвищення 
рівня 
міжнародної 
конкурентоспро
можності країн-
учасниць та 
їхньому 
соціально-
економічному 
розвитку 

Міждержавний кластер 
Єрмоленко В.В. 
 

міждержавн
ий кластер 

Економічна 
система  

що несе ознаки об'єктного, 
средовищного, процесного та 
проектного типів систем,  
володіє властивостями: 
стійкості розвитку у 
специфічному міждержавному 
інституційному середовищі; 
територіальної обмеженості; - 
багатофункціональності та 
багатоаспектності; - 
комплексний характер 
ключової функції інноваційно 
- промислового кластеру; - 
стійкості каналів комунікації; - 
наявності джерел інноваційної 
активності та середовища 
поширення інноваційних 
імпульсів; - мінливість складу 
і структури кластера на всьому 
протязі його функціонування; - 
наявності стратегічних цілей; 
специфічної системи 
управління, працюючої на 
узгодженому механізмі 
прийняття рішень. 

 

Транскордонний кластер 
Яшева Г. А.  транскордон

ний кластер 
Об’єднання  незалежних компаній 

громадських організацій, 
інших суб’єктів 
транскордонного 
співробітництва географічно 
розташованих в 
транскордонному регіоні 
(просторі) 

- 

Сегедін В.М.  транскордон
ний кластер 

Група суб’єктів 
підприємництва  

розташованих в межах різних 
кордонів співпрацюючих між 
собою, територіально 
близьких, котрі на взаємній 
основі доповнюють та 
посилюють свої переваги 

- 
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Мікула Н.А.  транскордон
ний кластер 

Група суб’єктів 
підприємництва 

незалежних компаній та 
асоційованих закладів, які 
географічно сконцентровані в 
транскордонному регіоні, 
співпрацюють та конкурують; 
спеціалізуються в різних 
галузях, але пов’язані 
спільними технологіями, 
навичками та 
взаємодоповнюють один 
одного, об’єднуються для 
реалізації спільних проектів 
або виготовлення спільних 
продуктів  

дає можливість 
отримання 
синергетичних і 
мережевих 
ефектів, дифузії 
знань та 
навичок 

Гільдебранд Р.А.  транскордон
ний кластер 

Група фірм розмежованих кордонами 
географічно-близьких одна до 
одної фірм з інтенсивними 
взаємодіями в галузі 
досліджень, виробництва або 
маркетингу одного або 
декількох продуктів чи послуг 

- 

Транснаціональний кластер 
Яшева Г. А.  
 

транснаціон
альний 
кластер 

Сукупність мережі 
кластерів 

проводять обмін частиною 
результатів науково-
дослідницьких та дослідно-
конструкторських робіт, 
використовуючи мережевий 
ефект та економію на масштабі  

для просування 
продукції на 
нові ринки. 

Єврокомісія  транснаціон
альний 
кластер 

Об’єднання 
кластерів 

Взаємовигідне добровільне 
об’єднання кластерів трьох чи 
більше країн-учасниць 

- 

Замборскі П.  транснаціон
альний 
кластер 

Географічна 
концентрація 

взаємопов’язаних компаній та 
інститутів, що протягуються за 
національні кордони 

- 

Ємельянов В. Е.  транснаціон
альний 
кластер 

Форма 
промислового 
комплексу  

Розвинута форма за  участі 
компаній, уряду, освітні та 
наукові установи, а також 
професійні та громадські 
організації (асоціації) двох або 
більше країн, в діяльності 
якого беруть активну участь 
компанії, уряду, освітні та 
наукові установи, а також 
професійні та громадські 
організації (асоціації) двох або 
більше країн. 

- 

Джерело:  розроблено автором  
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Підходи до визначення сутності поняття «кластер» 

 
Визначення суті 
поняття кластеру 

Представники Визначення 

Форми взаємодії економічних субєктів на мікрорівні 
Географічна 
концентрація 
взаємопов’язаних 
компаній  

Портер М., 
Федулова Л.І., 
Маршал А., 
 Розенфельд С.,  
Маркушина Е.В. 

Кластер – це географічна концентрація взаємопов’язаних компаній, 
постачальників, продуцентів послуг, фірм у споріднених галузях, а 
також пов’язаних з ними інституційних утвореннях в певних 
областях, які конкурують між собою, але разом з тим і співпрацюють 
(Портер М.). 

Мережа компаній  Дранев Я.Н., 
Афанасьев М.  
  

Кластер – мережа постачальників, виробників, споживачів, елементів 
виробничої інфраструктури, дослідницьких інститутів, 
взаємозв’язаних в процесі створення додаткової вартості (Дранев 
Я.Н.). 

Інтеграція 
підприємств 

Третьяк В.П., 
Ковальова  Ю.М. 

Кластер – інтеграція підприємств, спеціалізованих в певному 
секторі виробництва і локалізованих географічно (Третяк В.П.). 

Форми взаємодії субєктів на регіональному рівні 
Територіальне 
об’єднання 
підприємств 

Соколенко С.І., 
Безвушко Є. 

Кластер – це територіальне об’єднання взаємозалежних підприємств 
та установ у межах відповідного промислового регіону, що 
направляють свою діяльність на виробництво продукції світового 
рівня (Соколенко С.І.). 

Організаційна 
форма регіональних 
науково-
виробничих систем 

Арсентьев А.С. Кластер – організаційна форма регіональних науково-виробничих 
систем, створюваних на умовах державно-приватного партнерства та 
спільного використання наукового, освітнього, виробничого, 
ресурсного, інфраструктурного потенціалу, залучення 
адміністративних ресурсів в цілях освоєння нових технологій і 
підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції 
(Арсентьев А.С.). 

Індустріальний 
комплекс 

Мінгальова 
Ж.А., 
Ткачова С.В. 

Кластер – індустріальний комплекс, сформований на базі 
територіальної концентрації мереж спеціалізованих постачальників, 
основних виробників та споживачів, пов’язаних технологічними 
ланцюжками та такими, що виступають альтернативою 
секторального підходу (Мінгальова Ж.А.). 

Форми взаємодії на галузевому і секторальному рівні 
Галузі, пов’язані 
між собою  

Фезер Е. 
 

Кластер – не тільки пов’язані між собою і підтримуючі галузі та 
інститути, а скоріше пов’язані між собою і підтримуючі галузі та 
інститути, які більш конкуруючі на основі їх взаємозв’язків (Фезер 
Е.). 

Група секторів 
промисловості та 
організацій, 
пов’язаних між 
собою 

Державний 
комітет України 
з регуляторної 
політики та 
підприємництва  

Кластер – це, пов’язаних між собою відносинами купівлі - продажу, 
або підприємств, що мають загальну інфраструктуру, замовників чи 
резерви кадрів, взаємодія між якими збільшує конкурентні переваги. 

Джерело: складено автором на основі даних [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8]. 

 
 

1 Портер М.Е. «Конкуренція» – Москва: Видавничий дім «Вільямс», 2005. – 608 с. 
2 Дранев Я.Н. Практика экономического развития территорий: опыт ЕС и России./ Я.Н. Дранев. - М.: Сканрус, 2001. 
3 Третьяк В.П. Кластеры предприятий: пути создания и результативности функционирования / В.П. Третьяк. - М.: Август Борг, 2006.-132 с. 
4 Соколенко С.И. Промышленная и территориальная кластеризация как средство реструктуризации //Безопасность Евразии. – 2002. – №1. – 
С 432-437 
5 Арсентьев А.С. Кластеры в региональной экономике [Электронный ресурс]: электронный журнал ВлГУ / А.С.Арсентьев. — 2007. — №18 
(2). — Режим доступа: http://journal.vlsu.ru/index.php?id=842. 
6 Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж.Мингалева, С. Ткачева // Мировая экономика и международные отношения. 
– 2000. – № 5. – С. 97–101.  
7 Feser EJ. Old and New Theories of Industry Clusters. - London,1998 
8 Шовкалюк В. С. Організаційні форми управління кластерами / В. С. Шовкалюк [Електронний ресурс]. — Режим доступу : /jekonomika/ 
page,2,206838-Klastery-kak-faktor-innovacionnogo-razvitiya-predpriyatiiy-iterritorial-nyh-obrazovaniiy.html. 
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Визначення поняття «інноваційний кластер» 
 

Автор, джерело Визначення 
Єжакова Н.В. Оцінка взаємодії елементів 
інноваційного кластера//Инновационное 
и устойчивое развитие- Экономика 
Крыма № 4 (33), 2010 год [Електронний 
ресурс] /Режим доступу: 
http://science.crimea.edu/zapiski/djvu_econo
m/2010/econ_4_2010/005_ejakova.pdf 

Інноваційний кластер - це інтегрований осередок генерації 
наукових знань, ідей, центрів підготовки висококваліфікованих 
кадрів, які випускають інноваційну і наукомістку продукцію, що 
має довгострокові конкурентні переваги. Такий кластер являє 
собою інноваційний ланцюг, який починається від генерації 
наукових знань і закінчується реалізацією інноваційних ідей на 
старих і нових ринках збуту. 

Плотников А.П. Захарченко 
Е.С.Принципы формирования 
инновационного кластера предприятий 
по утилизации отходов [Электронный 
ресурс]/ Режим доступа: innclub.info 

Інноваційний кластер являє собою неформальне об'єднання 
різних організацій (промислових компаній, вищих навчальних 
закладів, науково-дослідних центрів і лабораторій, банківських 
та небанківських кредитних організацій, інвестиційно-
інноваційних компаній, венчурних фондів, органів державного 
управління, громадських організацій і т.д.), що дозволяє 
використовувати переваги внутрішньофірмової структури і 
ринкового механізму, що дає можливість більш швидко і 
ефективно розподіляти нові знання, наукові відкриття та 
винаходи. 

Growing Innovation Clusters for American 
Prosperity: Summary of a Symposium, 
Charles W. Wessner, Rapporteur, 
Washington, DC: The National Academies 
Press, 2011 [Еlectronic resource] / 
Procedure of access: www.nap.edu/ 

Інноваційні кластери - це регіональні концентрації великих і 
малих компаній, які розробляють творчі  продукти  і послуги, а 
також спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, 
університетів, і пов'язаних з ними установ. В ідеалі, вони 
об'єднують критичну масу навичок і талантів і характеризуються 
високим рівнем взаємодії цих підприємців, вчених і новаторів. 

Community framework for state aid for 
research and development and innovation 
Official Journal C 323 , 30/12/2006 P. 0001 
– 0026 [Еlectronic resource] / Procedure of 
access: 
http://eur-lex.europa.eu/ 

Інноваційні кластери - це угруповання незалежних підприємств - 
інноваційних стартапів, малих, середніх і великих підприємств, а 
також науково-дослідних організацій - польоти в певному 
секторі та регіоні і спрямованих на стимулювання інноваційної 
діяльності шляхом стимулювання інтенсивної взаємодії, 
спільного фінансування об'єктів і обмін знань і досвіду, а також 
ефективного сприяння передачі технологій, мереж і 
розповсюдження інформації серед підприємств у кластері. 

Charlie Karlsson .Handbook of Research on 
Innovation and Clusters: Cases and Policy 
[Еlectronic resource]/ Procedure of access: 
books.google.com 

Інноваційниі промислові кластери - визначаються  як ті 
кластери, які в даний період часу, проявили високий рівень 
інноваційних виходів (наприклад, ряд нововведень, кількість 
виданих патентів і т.д.) або, більш загально, так як ці кластери 
галузева спеціалізація яких перебуває в секторі  
«високотехнологічних галузей, визначених на основі 
інноваційних входів (наприклад, частка орієнтованих на 
технології роботи над загальною зайнятості або частка R & D 
витрат над загального обсягу продажів). 

Ермоленко В. В. Интеллектуальные 
ресурсы и международное 
сотрудничество в экономике знания // 
Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского 
государственного аграрного 
университета. Краснодар : КубГАУ, 2010. 
№ 6 (60). С. 25—41. [Електронний 
ресурс] – режим доступу: 
http://ej.kubagro.ru/2010/06/pdf/03.pdf 

Інноваційний кластер являє собою систему тісних зв'язків між 
фірмами , їх постачальниками і клієнтами, а також інститутами 
знань, що сприяють появі інновацій 

     Джерело:  складено автором.  
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Додаток В 
Динаміка зростання ТОП-5 експортних галузей у 1990,2000,2014 роках у окремих країнах світу і наявність кластерів у 

галузях 
 

 ТОП за 2014), галузь 1990 2000 2014 Регіон 
Японія 1 Автомобілі 

(машинобудування) 
40 33,75 91,5 «Мазда» (Хіросіма,«Хонда» (Токіо), «Тойота»; Регіональний 

кластер в Айчі (діючий), Кластер у місті Нагойя (діючи), 
Кластер у місті Хамамацу (діючий), Кластер Хіросіма (діючий) 
(Тойота), «Ніссан» (Йокогама), «Судзукі» (Хамамацу), «Міцубісі
» (Хамамацу) та інші. 

 53,5 229 

2 Інші транспортні засоби та 
аксесуари до них 
(машинобудування) 

10,7 47,66 35,3 Промисловий регіон Ханшін (Агасакі, Кобе, Хьюго, префектура 
Осака); префектури Канаґава, Сідзуока та Айті; 
міста Хіросіма, Курасікі, Сідзука, Тойота, Хамамацу, Йокосука, 
Йокогама, Ота; Кейрецу та Кайша (великі конгломерати та 
холдинги об’єднані в один єдиний кластер) 

 15,8 330 

3 Комп’ютерна периферія 
(точне машинобудування, 
електронна промисловість) 

9,19 12,6 1,91 Префектура Хьюго (Амагасакі) та регіон Осака. Northern Osaka 
Bio Medical Cluster (діючий) 
 

 37,1 -79,2 

4 Відео- та аудіомагнітофони 
(електротехнічна 
промисловість) 

7,19 9,59 6,05 Префектура Хьюго (Амагасакі) та регіон Осака 
 33,38 -16 

5 Електронні мікросхеми 
(точне машинобудування -
електронна промисловість) 

7,02 265 25 Міста Хоккайдо, Окінава. Кластери в містах Хоккайдо та 
Окінава (діючі)  25,6 256 

США 4 Road vehicles 51 702 765 59 992 296 131 906 836 Детройтський автомобільний кластер, Мічіган («Дженерал 
Моторс», «Форд»,  «Крайслер») 5% 5.9% 1.7% 

5 Petroleum, petrolium 
products and related 
materials 

7 546 440 9 465 836 128 639 154 «Occidental Chemical corporation 
штат Техас з 60-70 рр 20 ст 26,90% 40% 3,40% 

1 Machinery and transport 
equipment 

306 180 296 412 199 672 552 089 503 Кластери галузі машинобудування сконцентровані на 
Середньому Заході: штат Огайо, Іллінойс (на базі Університету 
Іллінойса), Мічіган (на базі Мічіганського університету) 8.7% 11.6% 3.4% 

2 Electronic equipment 246 485 946 334 634 753 477 973 606 Кремнієва долина, Каліфорнія  
Дорога 128 MIT, Бостон з другої пол 20 ст 8.1% 11.9% 2.7% 

3 Chemical products 62 931 065 80 056 609 211 822 168 «Occidental Chemical corporation 
2.1% 11.2% 1.4% штат Техас з 60-70 рр 20 ст. Канзас-Сіті, штат Канзас 
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Великобрита
нія 
 

1 1.Машинобудувна 
промисловість  
  

36.1 млрд. дол. 89.3 млрд. дол.  95.3 млрд. дол.  Ковентрі, Бірмінгем, Літон Оксфорд, Великий Лондон, 
Брістоль, Дербі, Західний Мідленд.  23%  33%  21%   

2 2.Хімічна промисловість 
  

18.6 млрд. дол. 36.2 млрд. дол.  69.1  млрд. дол.  Ланкашир, Чешир, Дарем, Йоркшир. 

 12%    13%  15% 
3 3.Транспортна галузь  

  
7.9 млрд. дол. 29.5 млрд. дол. 66.1  млрд. дол.  Лондон,  Саутгемптон, Ліверпуль, Гуль, Брайтон, Едінбург, 

Дувр, Іммінгем та Харідж. 
 5%  11%  15% 

4 4.Нафтогазова 
промисловість 
  

9.5 млрд. дол. 25.2 млрд. дол. 61.6  млрд. дол. Грейнджмут, Севернсайд, Стенлоу-Каррінгтон, Біллінгем-
Уїлтон-Тіспорт, Севернсайд, Іммінгем, Фолі. 

 6%  9.4%  14% 

5 5.Металургійна 
промисловість   

4.07 млрд. дол.  14.5 млдр. дол. 27.8  млрд. дол.  південь Уельсу, Сканторп, Глазго, Порт-Толбот, Редкар. 
2.6% 5.4% 6.1% 

Німеччина  1 Легка промисловість 465 215 321 952 025 214 1 248 635 604 Текстильні прідприємстав зосереджено в трьох землях - 
Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія. 
Швейна комцентрується в міських агломераціях. Центр 
взуттєвої промисловості - Пірмазенс у Рейнланд-Пфальці. 

2 Машинобудівна 271 138 963 550 861 649 712 646 935 Райони багатогалузевого машинобудування: Нижньорейнсько-
Рурський, Штутгартський, Рейнсько-Иайнський. Найбільші 
центри машинобудування - Берлін, Мюнхен, Нюрнберг, 
Франкфурт, Кельн, Гамбург, Кіль, Бремен, Лейпциг, Дрезден, 
Магдебург. 

3 Хімічна  70 865 630 157 108 524 224 613 779 Найбільший район хімічної індустрії – Рур. Також великими 
центрами хімічної промисловості є Кельн, Лейпциг, Берлін, 
Дрезден, Франкфурт. 

4 Харчова промисловість 21 699 978 41 070 903 73 258 933 Рівномірно розподілена по всій території Німеччини. 

5 Мінеральне паливо 5 648 583 28 331 153 40 509 600 Рурський, Саарський, Аженський басейни (кам’яне вугілля). 
Кельн (поклади бурого вугілля). Кельн, Карлсруе, Інгольштадт, 
Гамбург - найдільші центри нафопереробки. 

Південна  
Корея 
 

 
1 

Електронна промисловість 42350614 65 833 349 149 886 251 Сеул 
  - 1,55 2,28 

2 Автомобілебудування 10240151 15520983 73 252 889,00 Сеул, Пусан та Ульсан 
  - 1,52 4,72 

3 Нафтова промисловість 2471077 9 375 120,00 52 659 940,00 Ульсан, Ечхон, Тесан 
  - 3,79 5,62 
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4 Металургія 10343572 12029922 52 590 095,00 Чанхан, Ульсан, Онсан, кластери відсутні 

  - 1,16 4,37 
5 Машинобудування 7128143 9771585 50 872 862,00 Ульсан, Пусан, Чанвон, Окпхо 

  - 1,37 5,21 
6 Кораблебудування 5532786 8229445 38 339 918,00 Сеул 

  - 1,49 4,66 
7 Текстильна промисловість 

  
20 508 264 19 806 866 16 824 586  Тегу, Сеул, Пусан 
  0,97 0,85 

Бразилія 
 

1 
  

Добувна (залізняк) 
  

2,17 млрд 2,53 млрд 26 млдр Штат Мінас-Жерайс, в межах так званого “Залізорудного 
чотирикутника” 
  

  16,59% 927% 

2 
  

Харчова промисловість 
(Соєві боби) 
  

967 млн 2,04 млрд 22,8 млдр Штати Мату-Гросу, Парана 
  

  110,96% 1017,65% 

3 
  

Добувна (сира нафта) 6,49 млн 201 млн 13 млрд Басейни Сантос і Кампос. Santos Basin Pre-Salt Cluster (SBPSC), 
that include six blocks operated by Petrobras with different partners: 
Galp (Caramba and Jupiter) Shell and Galp (BemTe-Vi), BG and 
Repsol (Carioca and Guará), BG and Partex (Parati), BG and Galp 
(Lula, Cernambi and Iara). 

    2997,07% 6367,66% 

4 
  

Харчова промисловість 
(тростинний цукор) 

261 млн 859 млн 9,16 млрд Штати Сан-Паулу, Парана, Мінас-Жерайс. Кластери існують 
тільки з виробництва спирту з тростинного цукру:Bio-ethanol 
Cluster in Brazil     229,12% 966,36% 

5 Різні човни і плавучі 
конструкції 

81,8 млн 54,9 млн 7,87 млрд. Штати Санта Катаріна, Ріо-Гранде-де-Сул, Ріо-де-Жанейро, Сан-
Паулу. For instance, in the cluster formed around Rio de Janeiro, 
there are altogether 22 shipyards specialized in building tankers, 
FPSOs, rigs, support vessels, container ships and navy vessels. The 
Pernambuco cluster, in turn, currently contains only one shipyard but 
the local state is intensively developing it, with a particular aim at 
increasing international cooperation in terms of maritime education. 

  -32,88% 14235,15% 

Аргентина 
тис. дол. 

1 Автомобілебудування 
  

2 276 974 3 355 451 10 487 090 Буенос-Айрес. Полюс інформаційних технологій м. Буенос-
Айрес(Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires) - IT-сфера   47,4% 212,5% 

2 Харчова промисловість 
  

10 045 451 11 005 464 35 589 267 Буенос-Айрес, Ла Плат. Північно-Західний технологічний полюс 
провінції Буенос-Айрес(Polo Tecnológico del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires) -  IT-сфера   9,6% 223,4% 

3 Нафтова галузь 
  

2 080 789 4 040 666 2 591 745 Провінції Мендоса, Санта-Крус. Винний кластер провінції 
Мендоса - харчова галузь   94,2% -35,9% 
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4 Телекомунікації 1 336 945 1 911 242 6 459 476 Кордоба, Ла Плат. Кластер Кордоба Текнолоджи (Cluster 

Córdoba Technology) - IT-сфера   43,0% 238,0% 
5 Видобуток газу 75 758 451 837 599 615 Провінції Неукен, Сальта 

 496,4% 32,7% 
Китай 1 Машинобудування 31 367 639 82 599 884 1 071 841 391 Найбільші центри — Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Шеньян 

- 163,33% 1197,63% 
2 Електроніка 8 908 247 23 476 520 272 799 306 Сичуань, Гуандун, Ганьсу, мікроелектроніка - Тяньцзинь 

- 163,54% 1062,01% 
3 Текстильна 38 720 214 53 290 532 301 722 696 Основні підприємства розташовані у Східному та Північному 

Китаї. - 37,63% 466,18% 
4 Харчова 12 299 126 13 559 340 59 982 567 Найбільше розвинена дана галузь на південному заході країни. 

Підприємства цукрової і масломолочної промисловості 
знаходяться в основному на північному сході КНР. 

- 10,25% 342,37% 

5 Залізо і сталь 5 160 542 4 390 730 72 264 995 Дунбей, Північний Китай і басейн Янцзи практично порівно 
забезпечені власним металом - -14,92% 1545,85% 

Джерело: складено автором 
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Додаток Д 

Д 1.Кількість кластерів у регіонах окремих країн ЦСЄ, 2000 рік 
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CZ01 - Прага      1         1      1 1    2 6 
CZ02 - Середній   1  1  1    1  1       1  1      7 
CZ03 - Південно-західний      2 1   1  1      1         6 
CZ04 - Північно-західний      2    1  1      1   1      6 
CZ05 - Північно-східний  1    1    1          1     1  5 
CZ06 - Південно-східна       1    1             1  1  4 
CZ07 - Центральна Моравія      2    1  1               4 
CZ08 - Мораво-Силезія       1      1               2 
HU10 - Центральний    1  1  1       1      1 1   1 2 9 
HU21 - Центральне Задунав'я   1               1       1 2  5 
HU22 - Західне Задунав'я   1     1   1   1 1           2  7 
HU23 - Південне Задунав'я              1             1 
HU31 - Північна Угорщина      1    1  1               3 
HU32 – Пн. Великий Альфельд          1   1 2       1      5 
HU33 – Пд.Великий Альфельд          1    1             2 
PL11 - Лодзинське 1    1 1    1    1 1     1  1     8 
PL12 - Мазовецьке     1 1  1  1    1 1      1 1    1 9 
PL21 - Малопольське      1    1  1   1       1  1   6 
PL22 - Сілезьке   1    1    2  1   1            6 
PL31 - Люблінське      1    1     1       1     4 
PL32 - Підкарпатське  1    1    1                 3 
PL33 - Свентокшиське      2    1            1     4 
PL34 - Підляське          1     1      1      3 
PL41 -Великопольське 1  1   1    1      1           5 
PL42 - Західнопоморське          1     1      1 1    1 5 
PL43 - Любуське       1       1      1  1     4 
PL51 - Нижньосілезьке      1    1     1       1   1  5 
PL52 - Опольське      1   1 1                 3 
PL61 - Куявсько-Поморське      1    1                 2 
PL62 - Вармінсько-Мазурське      2    1    1        1     5 
PL63 - Поморське     1     1     1      1 1    1 6 
SI01 - Східна Словенія      1      1  1      1 1  1    6 
SK01 - Братиславський край                2       1    1 4 
SK02 - Західний  1 1    1    2        1         6 
SK03 - Центральний  1     1    1  1  1             5 
SK04 - Східний       1      1  1             3 
EE00 - Естонія    1  1        1       2      5 
LV00 - Латвія    1      1 1    1      1     1 6 
LT00 - Литва 1     1    1    1 1     1 2     1 9 
Загалом 5 7 1 4 3 33 3 2 1 31 1 11 2 14 15 1 1 3 1 5 15 13 2 2 8 10 194 
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Д 2. Кількість кластерів у регіонах окремих країн ЦСЄ, 2004 рік 
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CZ01 - Прага   1   1  1       1      1 1    2 8 
CZ02 - Середній  1 1  1  2    1  1 1      1  1      10 
CZ03 - Південно-західний  1    3 1   2  1      1       1  10 
CZ04 - Північно-західний      2    1  1      1   1     1 7 
CZ05 - Північно-східний  2    1    1          1     2 1 8 
CZ06 - Південно-східна       1    1             1  1 1 5 
CZ07 - Центральна Моравія      2    2  1               5 
CZ08 - Мораво-Силезія       1      1               2 
HU10 - Центральний   1 1  1  1    1   1 1     1 1   2 2 13 
HU21 - Центральне Задунав'я   1    1    1  1     1       1 2  8 
HU22 - Західне Задунав'я   1    1 1   1   1 2           2  9 
HU23 - Південне Задунав'я              1     1      1 1 4 
HU31 - Північна Угорщина      2    1  1     1 1      1   7 
HU32 – Пн. Великий Альфельд 1     1    1   1 2       1      7 
HU33 – Пд.Великий Альфельд 2     1    1   1 1             6 
PL11 - Лодзинське 1    1 3    1    1 1   1  1 1 2    1 14 
PL12 - Мазовецьке   1 1 1 1  1  1  1  1 1      2 1   1 1 14 
PL21 - Малопольське     1 2    1  1 1 2 1    1  1 1  1  1 14 
PL22 - Сілезьке   1    1  1  2  1  1 1    1       2 11 
PL31 - Люблінське 1     1    1     1      1 2     7 
PL32 - Підкарпатське  1    2    1 1  1    1          7 
PL33 - Свентокшиське      2    1           1 1     5 
PL34 - Підляське          1 1    1      2     1 6 
PL41 -Великопольське 3 1 1   1    1  1    1          1 10 
PL42 - Західнопоморське      1    1 1    1   1   1 1    1 8 
PL43 - Любуське      1 1     1 1 1      1 1 1   1  9 
PL51 - Нижньосілезьке  1    2    1    1 1      1 1   1 1 10 
PL52 - Опольське      1 1  1 1           1      5 
PL61 - Куявсько-Поморське      2    1  1        1 1 1 1    8 
PL62 - Вармінсько-Мазурське 2     2    1    1 1       1     8 
PL63 - Поморське     1 2    1    1 1      1 1    1 9 
SI01 - Східна Словенія      1   1   1  1      1 1  1    7 
SK01 - Братиславський край   1             2       1   1 1 6 
SK02 - Західний  1 1    2    2    1    1       1  9 
SK03 - Центральний  1     2   1 1  1  2           1  9 
SK04 - Східний       2      1  2      1       6 
EE00 - Естонія    1  1        1       2    1 1 7 
LV00 - Латвія    1  2    1 1    1      1     1 8 
LT00 - Литва 2     1    1    1 1     1 2 1    1 11 
Загалом 15 12 4 5 4 55 4 4 3 34 4 17 7 23 16 2 3 6 4 7 25 17 3 3 18 22 317 
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Д 3.Кількість кластерів у регіонах окремих країн ЦСЄ, 2014 рік 
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CZ01 - Прага    1 1 1  1        1       1      1 7 
CZ02 - Середній   1    1    1   1          1  1  1   7 
CZ03 - Південно-західний  1    3   1 1 1  1  1   1   1         11 
CZ04 - Північно-західний      2    1   1 1       1  1    1   8 
CZ05 - Північно-східний  1    2 1   1   1  1  1 1   1     1    11 
CZ06 - Південно-східна      1 1 1   1  1 1       1          7 
CZ07 - Центральна Моравія      2   1 1   1  1  1 1            8 
CZ08 - Мораво-Силезія       2   1    1 1                5 
HU10 - Центральний    1 1 1  1      1  1 1      1 1 1 1  2 1 14 
HU21 - Центральне Задунав'я  1 1    2    1   1 1    1   1      1 1  11 
HU22 - Західне Задунав'я   1    1 1   1  1   2  1    1       1  10 
HU23 - Південне Задунав'я      1    1     2  1             5 
HU31 - Північна Угорщина      1    1   1 1   1          1   6 
HU32 – Пн. Великий Альфельд 1     1    1     2  1             6 
HU33 – Пд.Великий Альфельд 3     2    1     1               7 
PL11 - Лодзинське      2   1 1  1   2 1 1    1   1 1     12 
PL12 - Мазовецьке 1    1 2  1  1     2 1  1     1 1 1 1 1 1  16 
PL21 - Малопольське 1    1 1   1 1 1   1 3 1         1  1   13 
PL22 - Сілезьке   1    1 1  1 1  1 1 1 1  1        1     11 
PL31 - Люблінське 1     1    1  1   2 1       1  1     9 
PL32 - Підкарпатське  1 1   2    1  1   1    1    1  1     10 
PL33 - Свентокшиське      3    1 1    1          1     7 
PL34 - Підляське      2    1  1    1       1  1     7 
PL41 -Великопольське      2 1   1  1  1 1 1 1        1 1    11 
PL42 - Західнопоморське      1    1  1   1 1       2  1     8 
PL43 - Любуське      2 1   1  1   2  1    1    1     10 
PL51 - Нижньосілезьке      2 1   1 1 1   2 1 1    1    1     12 
PL52 - Опольське      1    1  1   1       1   1  1   7 
PL61 - Куявсько-Поморське 1     2    1  1   1  1  1 1     1  1   11 
PL62 - Вармінсько-Мазурське      2    1  1   1        1  1     7 
PL63 - Поморське      1    1  1   1 1       2  1     8 
SI01 - Східна Словенія    1  2 1  1 1  1 1  1  1 1  1 1  1 1   1   16 
SK01 - Братиславський край   1  1  1        1         1     2  7 
SK02 - Західний   1    2 1  1 1  1 1  2  1  1  1 1      1  15 
SK03 - Центральний   1    2 1   1  1 1  1  1 1    1 1       12 
SK04 - Східний     1  2 1   1   1  2  1      1     1  11 
EE00 - Естонія      1   1 1  1   1   1   1  2     1  10 
LV00 - Латвія      1      1    1       2      1 6 
LT00 - Литва      3    1  1   1      1  2       9 
Загалом 9 10 1 5 5 64 11 3 9 34 4 21 14 9 40 12 17 8 3 3 12 3 23 4 18 4 9 10 3 368 
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Додаток Е 

Рівень інноваційної діяльності за галузями в країнах ЦСЄ 

 
Рис. Е.1. Рівень інноваційної діяльності за галузями країн ЦСЄ, 2014 рік 

Джерело: побудовано автором за даними [225]. 
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Додаток Ж 
 

Показники стану функціонування регіонів кран ЦСЄ для моделі 
впорядкованого вибору 
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BG31 - Північно-західний 1 0 1428,5 1220,5 6455 855,2 810,4 
BG32 - Північно-центральний  1 0 1267 4473 3447 115 835,81 
BG33 - Північно-східний 1 0 2341 3356 2678 386 954,54 
BG34 - Південно-східний 1 0 1772 5812 6810 567 1063,69 
BG41 - Південно-західний  1 0 3221 2348 4678 218 2127,62 
BG42 - Північно-центральний  1 0 344 1334 3229 217 1453,62 
CZ01 - Прага 1 0 749,429 1509,71 5635,29 311,429 1243,2 
CZ02 - Середній  3 2 5246 10568 39447 2180 1302,34 
CZ03 - Південно-західний 1 0 15453 18515 20533 2207 1210,18 
CZ04 - Північно-західний 1 0 8699 8312 11833 1422 1125,43 
CZ05 - Північно-східний 3 1 17879 20805 29973 2170 1506,5 
CZ06 - Південно-східна  1 0 16646 28687 13209 2157 1680,29 
CZ07 - Центральна Моравія 1 0 15686 16973 7066 4588 1222,66 
CZ08 - Мораво-Силезія  2 1 9837 14188 18848 4365 1221,83 
HU10 - Центральний 1 0 7343 13002 6552 2201 2965,41 
HU21 - Центральне Задунав'я  3 2 5928 12339 20494 457 1069,19 
HU22 - Західне Задунав'я  3 1 4561 8482 27409 78 984,52 
HU23 - Південне Задунав'я 1 0 4877 9393 6662 456 917,49 
HU31 - Північна Угорщина 1 0 3230 5802 9669 516 1176,89 
HU32 - Північний Великий Альфельд 1 0 2633,4 5072,4 3597,6 451 1484,38 
HU33 - Південний Великий Альфельд 2 1 4389 8454 5996 410 1279,48 
PL11 - Лодзинське 1 0 11001 5757 5526 474 2498,86 
PL12 - Мазовецьке 3 0 5681 11225 6057 2616 5292,57 
PL21 - Малопольське 2 0 6869 8121 8702 687 3316,1 
PL22 - Сілезьке  3 1 17112 19336 48057 4745 4548,18 
PL31 - Люблінське 1 0 2445 2762 6865 678 2134,41 
PL32 - Підкарпатське 1 0 3149 6495 12077 9352 2083,55 
PL33 - Свентокшиське 1 0 2107 4486 5166 3200 1253,04 
PL34 - Підляське 1 0 3748 4238 6667 1527 1165,45 
PL41 -Великопольське 3 1 11245 12715 20002 4580 3441,44 
PL42 - Західнопоморське 2 0 7872 8901 14001 3206 1691,4 
PL43 - Любуське 1 0 1923 3740 9094 123 1008,56 
PL51 - Нижньосілезьке 3 0 15967 9999 26312 2352 2869,58 
PL52 - Опольське 2 0 3662 3663 5611 660 960,23 
PL61 - Куявсько-Поморське 1 0 1732 3369 8193 111 2068,42 
PL62 - Вармінсько-Мазурське 1 0 1561 3035 7381 100 1421,26 
PL63 - Поморське 1 0 2714 6840 3933 4241 2264,82 
RO11 - Південно-західний 1 0 8051 6911 17934 479 2590,22 
RO12 - Центральний  2 0 6920 11393 26910 952 2355,31 
RO21 - Північно-східний 1 0 3142,7 2685,1 7109,3 2351,8 3273,37 
RO22 - Південно-східний 1 0 837 2570 502 15841 2509,09 
RO31 - Північно-західний  3 1 5967 10548 31914 1207 3085,1 
RO32 - Бухарест-Ілфов 2 0 3340 6429 2032 4696 2282,97 
RO41 - Південно-західний  3 1 2857 14441 6463 2138 2033,36 
RO42 -Західний  1 0 7447 5718 47950 3317 1817,9 
SI01 - Східна Словенія 2 2 5143,5 9489 11633 671,5 1079,66 
SI02 - Західна Словенія 1 0 2299 3140 5173,5 0 981,43 
SK01 - Братиславський край  3 1 2336 2243 17106 11 618,38 
SK02 - Західний  3 1 15379 17870 20542 760 1836,66 
SK03 - Центральний  3 2 5689 12698 12919 1343 1347,23 
SK04 - Східний  1 0 4598 6280 10347 1300 1613,67 
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BG31 1,08 1,28 -1,06 0,02 0,52 12 0,74 12 4,5 11,8 213 
BG32  0,64 1,29 -1,73 -1,11 5,66 16,7 14,7 10,23 9,2 8,28 213 
BG33 0,57 0,83 1,08 1,11 5,82 14,3 17,8 10,29 5,76 5,18 211 
BG34  3,1 0,83 1,02 0,01 37,56 12,36 0,68 9,23 8,15 6,75 568 
BG41  0,48 2,3 1,08 1,12 16,5 14,38 0 23,4 12,6 11,2 121 
BG42 0,29 4,07 10,87 1,34 4,54 11,27 15,7 6,69 5,28 4,75 156 
CZ01  0,29 1,48 17,47 1,2 9,08 191,83 0,27 32,9 51,4 48,9 648 
CZ02 12,24 3,89 12,93 -1,49 217,55 209 11,08 49,4 42,4 43,5 625 
CZ03  6,36 -1,45 18,23 -2,73 113,24 152 5,76 31,5 37,7 35,6 575 
CZ04 4,75 -4,8 21,37 -4,12 65,26 126,5 4,3 72,8 37,3 47,4 504 
CZ05 7,57 0,32 5,68 -3,15 165,3 245,33 6,86 66,4 47,8 48,4 688 
CZ06  2,82 -2,07 1,37 -2,26 72,85 171 2,55 46,7 46,5 46,9 791 
CZ07 2,2 -1,37 0,48 -3,58 38,97 141 1,99 61,7 43,1 39,6 554 
CZ08  6,21 -1,4 -1,33 -2,93 103,95 124,33 5,62 39,7 41,5 50 544 
HU10  1,98 -3,2 -9,88 -9,42 36,13 166 1,8 12,8 13,2 12,7 1251 
HU21  53,49 -4,57 -6,42 -12,05 113,03 109,83 48,44 28,1 12,3 12 446 
HU22 70,18 3,45 -18,79 -11,42 151,16 79 63,55 26,8 13 14,8 418 
HU23 1,62 1 -15,93 -13,9 12,7 43,67 1,46 19,3 14 9,5 342 
HU31  5,6 0,09 -26,08 -12,1 53,32 42,67 5,07 18 16,2 15,7 408 
HU32 0,87 -4,29 -45,05 -11,78 10,5 44,67 0,79 22,2 6,1 12,6 539 
HU33  2,73 -2,81 -19,85 -11,65 33,07 61,17 2,48 19,3 10,6 13,9 488 
PL11  1,31 -4,97 -1,36 1,66 30,48 89 1,19 22,3 7,7 7,8 1246 
PL12  0,48 -9,15 2,27 -1,65 33,4 214 0,43 30 12,8 16,3 2400 
PL21  1,42 -7,2 -1,62 3,36 47,99 79,33 1,29 32,5 11,8 13,5 1311 
PL22  5,1 -3,6 5,31 3,14 265,04 241,5 4,61 24,1 14,9 13,9 1901 
PL31  0,6 -1,59 1,89 2,02 8,92 43,5 0,54 12,7 12,1 9,5 954 
PL32 3,97 -9,34 5,15 -0,98 66,61 103,83 3,59 26,2 16,7 12,9 796 
PL33 3,01 -6,56 10 0,78 28,49 49,83 2,73 26,5 11,5 8,2 552 
PL34  0,4 -1,5 3,43 0,63 3,2 24 0,37 7,1 8,8 3,4 453 
PL41  14,94 -3,67 -2,55 0,93 110,31 187,17 13,53 24,1 11,8 10,1 1364 
PL42  6,34 -6,93 -8,45 0,8 18,67 52,67 5,74 15,6 11,4 11,7 571 
PL43  31,36 -0,25 -3,88 5,03 50,15 40,17 32,93 19,1 10,1 7,7 404 
PL51 20,81 -7,05 -7,81 3,15 145,11 129,83 18,85 37,9 11,4 12,9 1054 
PL52  24,44 -3,17 -5,22 -1,07 30,94 29,83 22,13 34,1 16,5 11,7 346 
PL61 0,71 -7,72 -3,6 -0,5 12,59 64,33 0,64 14,9 10,9 9,3 760 
PL62 0,49 -7,11 1,82 1,94 4,99 19,67 0,44 22,4 13,4 7,7 528 
PL63 1 -4,64 -6,1 1,61 21,69 69,67 0,9 17,3 10,9 12,4 892 
RO11 4,03 -7,85 5,77 -1,11 98,91 68,67 3,65 41,6 9,9 16,7 1157 
RO12  6,26 -4,29 -7,78 -2,79 148,41 106,83 5,67 49,9 6,2 11,1 881 
RO21  0,46 3,57 12,89 2,92 8,09 29,83 0,41 38,9 12,5 40,3 1532 
RO22  0,15 0,88 6,52 -5,16 2,77 14,5 0,13 38,6 20,7 21,7 972 
RO31  89,95 -4,93 -12,15 0,44 176,01 97,83 81,46 56,5 10,5 19,9 1309 
RO32 0,84 -2,42 -2,38 -4,5 11,21 58 0,76 30 6,5 25,5 1039 
RO41  32,56 3,19 -2,66 -2,72 35,64 23,5 29,48 33,7 3 26 325 
RO42  128,95 3,23 -4,33 -5,32 264,45 83 116,78 21,8 7,8 4,4 761 
SI01 3,27 2,07 2,69 -2,35 43,34 87 2,96 47,7 11,5 30,1 461 
SI02  1,74 2,07 2,56 -2,35 24,12 85 1,57 34,3 13,6 23,6 440 
SK01  6,19 5,76 2,69 23,53 94,34 38,83 5,61 67,4 42,8 39,3 315 

SK02 5,03 10,18 27,17 23,97 113,29 79,5 4,56 57,9 27,7 17,8 824 

SK03  28,87 25,42 24,37 37,06 71,25 53,33 26,15 52,9 37 21,7 564 
SK04 22,02 23,04 21,1 39,01 57,06 45,33 19,94 23,5 21,3 15,6 625 
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BG31 9 1,2857 648 327,5 7 648 5,5 3 0,18 1,6364 165,28 
BG32  16 1,1429 627 313,5 0 627 33,5 12,8 0,15 1,7052 172,22 
BG33 20 1 482 286,5 91 482 31,75 7,8 0,33 1,4625 147,71 
BG34  18 1,125 624 413,5 203 624 30,5 7 0,16 1,351 136,45 
BG41  31 1,1481 877 520 163 877 308 30,2 1,11 1,9213 194,05 
BG42 20 1 774 457,5 141 774 87,75 26,8 0,21 3,3163 334,95 
CZ01  180 0,9677 244 85 11 244 355 63,8 2,59 1,9032 192,22 
CZ02 211 1,1283 1281 491,67 194 1281 45,25 14,2 2,15 0,8058 81,382 
CZ03  141 0,8704 1685 611,33 149 1685 45,5 10,8 1,6 0,8027 81,07 
CZ04 109 0,7899 1513 523 56 1513 26,5 9,6 0,36 0,8851 89,396 
CZ05 235 1,0043 1807 611 26 1807 83,25 30,2 1,45 0,9237 93,289 
CZ06  156 0,8478 1406 548 227 1406 111,25 33,6 2,84 0,8244 83,263 
CZ07 133 0,8867 961 347 53 961 59,75 45 1,32 0,8441 85,252 
CZ08  121 0,968 664 241,33 60 664 59,5 17,8 1,2 1,1006 111,16 
HU10  160 0,9756 788 544,5 301 788 299,5 35,8 1,77 1,927 194,63 
HU21  97 0,8017 1150 473 261 1150 21,75 4,2 1,22 1,1249 113,61 
HU22 91 1,1375 972 570 168 972 26 6,5 0,75 0,8767 88,55 
HU23 47 1,2051 1099 505 303 1099 9 3,8 0,76 1,5197 153,49 
HU31  43 1,1316 926 549,5 173 926 10,5 2,8 0,73 1,3672 138,09 
HU32 37 0,74 1466 564,33 175 1466 27 4,5 1,29 1,5133 152,84 
HU33  57 0,8769 1396 788,5 181 1396 29,5 4,4 1,21 1,3365 134,99 
PL11  78 0,8966 1058 617,5 177 1058 151 67,6 0,67 0,7529 76,041 
PL12  160 0,7306 1704 885 66 1704 849 196,4 1,55 0,9562 96,581 
PL21  66 0,8462 1121 628,5 136 1121 175 52,2 1,3 0,4888 49,369 
PL22  212 0,8689 1978 1073,5 169 1978 232,75 135,4 0,62 1,4044 141,85 
PL31  42 1,1351 1027 513,5 0 1027 66,75 20,4 0,61 0,6208 62,7 
PL32 77 0,6937 924 507,5 91 924 72,25 51,2 1,22 0,788 79,584 
PL33 44 0,9362 696 348 0 696 26,25 9 0,35 1,5023 151,73 
PL34  22 1,0476 693 346,5 0 693 31,5 31,2 0,55 0,734 74,138 
PL41  159 0,8595 1976 1093,5 211 1976 200,25 139,6 0,62 0,4459 45,032 
PL42  42 0,7925 1183 602,5 22 1183 37 16,2 0,3 1,0155 102,57 
PL43  37 0,9487 920 504,5 89 920 26,25 13,8 0,26 0,5915 59,746 
PL51 108 0,8504 1763 992,5 222 1763 128,75 76,6 0,65 4,6613 470,79 
PL52  26 0,8966 798 443 88 798 62  0,23 0,7362 74,352 
PL61 53 0,791 1195 669,5 144 1195 51 40,4 0,31 0,8012 80,923 
PL62 16 0,8 1078 539 0 1078 21,75 21 0,36 0,8849 89,372 
PL63 58 0,8406 1214 640 66 1214 143,25 43,6 0,98 0,7662 77,391 
RO11 58 0,725 1668 573,33 52 1668 44,25 7,8 0,32 1,2637 127,64 
RO12  99 0,8839 1329 461,33 55 1329 44,75 5,4 0,13 1,5608 157,64 
RO21  33 0,9706 1620 540 0 1620 24,5 1,6667 0,3 1,3741 138,79 
RO22  15 1,1538 1745 637 74 1745 16,25 1,5 0,06 2,5415 256,7 
RO31  88 0,8544 1251 503 258 1251 14 1,6667 0,34 3,3685 340,22 
RO32 59 0,9077 279 118 75 279 305,75 24,4 0,81 2,4823 250,71 
RO41  27 1,08 988 329,33 0 988 5,75 1,6 0,19 2,3837 240,76 
RO42  90 1,125 1888 686 130 1888 16,5 3 0,27 1,0051 101,52 
SI01 87 1,12 0 - 0 0 51,75 15,8 2,09 1,2338 124,61 
SI02  85 1,02 0 - 0 0 41 17 2,97 1,5464 156,18 
SK01  48 1,3714 235 174,5 114 235 - 14,2 1,67 1,9784 199,82 
SK02 91 1,6545 1202 465,33 155 1202 - 16,8 0,34 0,8004 80,842 
SK03  72 1,5319 1065 566 67 1065 - 8 0,65 1,125 113,63 
SK04 66 2,64 1129 609 89 1129 - 11,8 0,59 1,0285 103,88 
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Додаток З 
 

Textiles, wearing 
apparel, leather 
and related 
products 

Motor vehicles, 
trailers and 
semi-trailers 

Computer 
programming, 
consultancy and 
related services; 
Information services 

Scientific research 
and development 
services 

Land transport 
services and transport 
services via pipelines 

Textiles, wearing 
apparel, leather and 
related products 
42,4% 

Rubber and 
plastic products 
5,9% 

Legal and accounting 
services; services of 
head offices; 
management 
consultancy services 
8,1% 

Rubber and plastic 
products 1,8% 

Rubber and plastic 
products 1,5% 

Chemicals and 
chemical products 
6,1% 

Legal and 
accounting 
services; services 
of head offices; 
management 
consultancy 
services 2% 

Land transport 
services and transport 
services via pipelines 
1,1% 

Legal and accounting 
services; services of 
head offices; 
management 
consultancy services 
5,6% 

Legal and accounting 
services; services of 
head offices; 
management 
consultancy services 
2,3% 

Rubber and plastic 
products 2,9% 

Land transport 
services and 
transport services 
via pipelines 1,8% 

Financial services, 
except insurance and 
pension funding 3,1% 

Land transport 
services and transport 
services via pipelines 
2,3% 

Land transport services 
and transport services 
via pipelines 16% 

Land transport 
services and 
transport services 
via pipelines 2,9% 

Financial 
services, except 
insurance and 
pension funding 
1,4% 

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
1,2% 

Financial services, 
except insurance and 
pension funding 2,3% 

Financial services, 
except insurance and 
pension funding 2,7% 

Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 2,5% 

Electricity, gas, 
steam and air 
conditioning 1,3% 

Computer 
programming, 
consultancy and 
related services; 
Information services 
27,8% 

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
2,2% 

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
3,2% 

Legal and 
accounting 
services; services of 
head offices; 
management 
consultancy 
services 2,4% 

Chemicals and 
chemical products 
2% 

Rental and leasing 
services 6,7% 

Chemicals and 
chemical products 
3,7% 

Warehousing and 
support services for 
transportation 20,5% 

Retail trade 
services, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 2,4% 

Motor vehicles, 
trailers and semi-
trailers 32,2% 

Real estate services 
excluding imputed 
rents 4,5% 

Scientific research 
and development 
services 7,4% 

Coke and refined 
petroleum products 
9,8% 

Financial services, 
except insurance 
and pension 
funding 2,3% 

Fabricated metal 
products, except 
machinery and 
equipment 7,8% 

office administrative, 
office support and 
other business 
support services 4,2% 

Computer, electronic 
and optical products 
5,3% 

Wholesale and retail 
trade and repair 
services of motor 
vehicles and 
motorcycles 4,7% 

Real estate services 
excluding imputed 
rents 2,2% 

Basic metals 7,5% Computer, electronic 
and optical products 
3,6% 

office administrative, 
office support and 
other business 
support services 4,8% 

Rental and leasing 
services 3,7% 

Advertising and 
market research 
services 1,9% 

Wholesale and 
retail trade and 
repair services of 
motor vehicles 
and motorcycles 
6,3% 

Telecommunications 
services 3,1% 

Real estate services 
excluding imputed 
rents 4% 

Real estate services 
excluding imputed 
rents 2,9% 
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Food, beverages 
and tobacco 
products 1,5% 

Machinery and 
equipment n.e.c. 
5,8% 

Architectural and 
engineering services; 
technical testing and 
analysis services 
2,9% 

Motor vehicles, 
trailers and semi-
trailers 3,7% 

office administrative, 
office support and 
other business support 
services 2,2% 

Products of 
agriculture, hunting 
and related services 
1,4% 

Electrical 
equipment 3,2% 

Employment services 
2,5% 

Rental and leasing 
services 3,5% 

Constructions and 
construction works 
2,2% 

Warehousing and 
support services for 
transportation 1,4% 

Repair and 
installation 
services of 
machinery and 
equipment 1,7% 

Other professional, 
scientific and 
technical services and 
veterinary services 
2,1% 

Computer 
programming, 
consultancy and 
related services; 
Information services 
3,4% 

Motor vehicles, trailers 
and semi-trailers 2,1% 

office 
administrative, 
office support and 
other business 
support services 
1,4% 

Computer, 
electronic and 
optical products 
1,7% 

Advertising and 
market research 
services 2% 

Architectural and 
engineering services; 
technical testing and 
analysis services 3% 

Repair and installation 
services of machinery 
and equipment 1,9% 

Computer 
programming, 
consultancy and 
related services; 
Information 
services 1,1% 

Warehousing and 
support services 
for transportation 
1,3% 

Publishing services 
1,5% 

Fabricated metal 
products, except 
machinery and 
equipment 2,9% 

Insurance, reinsurance 
and pension funding 
services, except 
compulsory social 
security 1,8% 

Architectural and 
engineering 
services; technical 
testing and analysis 
services 1,1% 

office 
administrative, 
office support and 
other business 
support services 
1,1% 

Warehousing and 
support services for 
transportation 1,3% 

Basic metals 2,8% Computer 
programming, 
consultancy and related 
services; Information 
services 1,7% 

Rental and leasing 
services 1,1% 

Real estate 
services excluding 
imputed rents 
1,1% 

Constructions and 
construction works 
1,2% 

Machinery and 
equipment n.e.c. 
2,2% 

Architectural and 
engineering services; 
technical testing and 
analysis services 1,4% 

Other professional, 
scientific and 
technical services 
and veterinary 
services 1% 

Textiles, wearing 
apparel, leather 
and related 
products 1,1% 

Accommodation and 
food services 1,2% 

Constructions and 
construction works 
2,1% 

Public administration 
and defence services; 
compulsory social 
security services 1,3% 

Paper and paper 
products 0,9% 

Architectural and 
engineering 
services; technical 
testing and 
analysis services 
1% 

Motion picture, 
video; music; 
programming and 
broadcasting services 
1,2% 

Telecommunications 
services 2% 

Travel agency, tour 
operator and other 
reservation services 
and related services 
1,3% 

Fabricated metal 
products, except 
machinery and 
equipment 0,9% 

Retail trade 
services, except of 
motor vehicles 
and motorcycles 
1% 

Printing and 
recording services 
1,1% 

Education services 
1,9% 

Employment services 
1,2% 
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Додаток К 

 
Таблиця К.1 

Міжнародні кластерні ініціативи в Україні 
 

Назва кластеру, 
галузь 
(спеціалізація) 

Місто (область), 
дата ініціації 

Країни діяльності Опис діяльності. Рівень інноваційної 
діяльності 

«Перший 
аграрний 
кластер», 
Сільське 
господарство 

Чернівецька, 
прилеглі райони 
Хмельницької, 
Тернопільської, 
Івано- 
Франківської 
областей;  
Ботошанський та 
Сучавський повіт 
(Румунія), 2009 

Україна, 
Ботошанський та 
Сучавський повіт 
(Румунія); Молдова,  
у перспективі - 
Західна Європа 

Підвищення інноваційного рівня 
сільськогосподарської діяльності; поліпшення 
інвестиційного клімату для галузей, що 
входять до кластеру тощо. Діяльність кластеру 
спрямовано на: підвищення інноваційного 
рівня сільськогосподарської діяльності; 
поліпшення інвестиційного клімату для 
галузей, що входять до кластеру; розробку 
механізму підтримки інноваційної діяльності 
підприємств регіональними органами влади і 
органами місцевого самоврядування; 
створення системи підготовки спеціалізованих 
кадрів для АПК області; насичення 
українського ринку овочів та фруктів 
екологічно чистою продукцією; збут ягід та 
грибів у країни Західної Європи. 

«Зелена хімія», 
Хімічна 
промисловість 

Щецин (Польща), 
2007  
(Україна) 

Німеччина, Польща, 
Швеція, США, 
Іспанія, Португалія,, 
Чехія, Болгарія, 
Нідерланди, Бельгія 

Досягнення економії енергії та 
енергоефективності за рахунок впровадження 
нових технологічних процесів в хімічній 
промисловості і нових технологій для 
виробництва енергії 

Кластер   
Деревообробки 
та меблевого 
виробництва,  
Деревообробки 
та Меблевого 
Виробництва  

Львів, 2010р. Україна Розробка механізму взаємодії органів влади та 
громадськості для посилення контролю за 
станом та використанням лісів Львівщини• 
Розробка нових пропозиції для РГ 8.3. «Лісове 
господарство та біоенергетика»• Розширення 
співпраці з державними органами 
регіонального та національного рівня, вищими 
навчальними закладами, галузевими 
асоціаціями 

Будівельний 
кластер 
Хмельниччини 
кластери на базі 
програми 
«Поділля 
Перший»,  
Будівництво 

Хмельницька обл., 
1999; 2004р. 

Україна, Польща Зростання обсягів будівництва і виробництва 
будівельних матеріалів; - Вирішення проблеми 
безробіття у галузі; Налагодження 
виробництва нових будівельних матеріалів 
через співпрацю з науковими організаціями, 
впровадження нових технологій і 
устаткування; Досягнення 
конкурентноспроможної якості продукції, що 
виготовляється;  - Переорієнтація житлового 
будівництва регіону на нову архітектуру, 
форми, дизайн та сучасні будівельні 
матеріали. 

Транскордонний 
кластер 
підрядчиків 
«Карпати», 
Будівництво 

Закарпатська обл., 
сусідні 
прикордонні 
території  
Угорщини і 
Словаччини, 2004 

Україна, 
Словаччина, 
Угорщина 

Використання біомаси, - використання 
сонячної енергії, - термоізоляція будинків. 
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Продовження табл. К.1 

Енергетика м.Херсон, 2010р., 
2012 

США, Норвегія,  
Німеччина 

Енергетичний кластер об'єднує в собі 
організації з різноманітним спектром 
послуг: від проведення енергетичного 
аудиту до привле-чення інвестицій і 
впровадження конкретних ре-
шеній.Основной метою створення 
енергокластера є надання підприємствам, 
муніципали-там і населенню послуг щодо 
скорочення потреб-лення енергії і 
поліпшення комфортних усло-вий в 
зданіях.проведення енергетичного аудиту; 
Залучення інвестіцій и Впровадження 
конкретних рішень 

Люблінський 
Екоенергетични
й Кластер, 
Енергетика 

м. Люблін 
(Польща), 1990, в 
Україні – після 
2014, м.Львів;  
 

Україна, Польща та 
ін. країни ЄС 

Високий (відновлювальна енергетика); 
використання відновних ресурсів та 
вторинної переробки відходів з огляду на 
пріоритети фінансової підтримки ЄС 

Кластери на базі 
програми 
«Поділля 
Перший», 
Текстильна 
промисловість 

Хмельницька 
Область, 1999 

Україна, Польща Об’єднання підприємств у кластер сприяло 
впровадженню нової технології випуску 
суміші типу „Церезіт”, яка вдвічі дешевша 
від польської та виготовляється із місцевих 
компонентів. 

Polish-
Belarusian-
Ukrainian cross-
border tourism 
cluster, Туризм 

Волинська обл. 
(Україна),  
Люблін (Польща),  
Брест (Білорусь), 
2014 

Україна, Польща, 
Білорусь 

Маркування екомаршрутів, створення 
транскордонного велосипедного маршруту 
і проведення прикордонного велопробігу 
через національні парки трьох краї, 
дослідження потенціалу території Полісся, 
розробка стратегії просування і створення 
візуальної системи ідентифікації для 
міжнародного екологічного туризму 

Кластер 
транскордонного 
сільського 
туризму,  
«Дніпро»Туризм
, (Сільський 
(зелений) 
туризм) 

Чернігівська 
область, суміжні 
прикордонні 
райони 
Гомельської 
(Добрушський, 
Гомельський, 
Лоєвський) 
Городнянський, 
Чернігівський, 
Ріпкінський 
райони), 2010 

Україна, Білорусь Просування ідей та принципів сталого 
розвитку сільського туризму як одного з 
напрямків сталого соціально-економічного 
розвитку сільських територій 

«Транскордонни
й кластер 
інновацій», 
Освіта 

м.Хелм (Польща), 
м.Івано-
Франківська 
область, 2015 

Україна, Польща Утворення простору для розвитку нових 
інноваційних продуктів і послуг; 
комерціалізації потенціалу наукових 
осередків; провадження наукових 
досліджень; організації навчань, 
практичних занять, семінарів і конференцій 
на теми, пов’язані з проблематикою 
розвитку інноваційності 

Логістика 
(Морська 
логістична 
галузь) 

Одеська обл., 
2014р. 

6 європейських 
регіонів  

 дозволить підвищити привабливість 
регіону для іноземних 
інвестицій,    підвищити 
конкурентоспроможність морської 
логістичної галузі та встановити 
міжнародні ділові відносини між окремими 
учасниками . 
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Продовження табл. К.1 
Комп’ютерні 
технології/машиноб
удування 

м.Харків, 2009р Україна, ЄС, Росія Розробка унікальних спеціалізованих мета-
систем комп'ютерного моделювання 
фізико-механічних процесів у складних та 
надскладних механічних системах, 
інтеграція наукових розробок вітчизняних 
вчених із самими передовими 
комп'ютерними технологіями, а також 
безпосереднє впровадження цих розробок у 
навчальний процес, науково-дослідні 
роботи та у виробництво 

Логістика 
(Транспортна 
логістика) 

м. Херсон, 2005 
р. 

Україна, ЄС  Розвиток логістичного потенціалу на 
інноваційній основі 

Інформаційні 
технології (Lviv IT 
Cluster), 
Інформаційні 
технології 

м.Львів, 2011р. Польща, США, 
Великобританія, 
Норвегія,Швеція, 
Німеччина, 
Нідерланди,Украї
на 

Реалізація проектів, які допомагають 
розвивати ІТ індустрію. Проектна 
діяльність спрямована на соціально 
важливі галузі – освіта, право, 
інфраструктура, промоція. Нові 
перспективні напрямки, пов’язані з 
технологіями майбутнього та міжнародною 
співпрацею. 

The Eastern Europe 
and Central Asia 
(EECA) ICT cluster, 
Інформаційні 
технології 

Столиці країн-
учасниць 
(Афіни, 
Карлсруе, 
Мінськ, Москва, 
Рим, Львів, Київ, 
Ташкент, 
Єреван, Баку, 
Тбілісі та інші), 
2009 

Вірменія, 
Азейбаржан, 
Білорусь, Грузія, 
Казахстан, 
Киргизстан, 
Молдова, Росія, 
Таджикистан, 
Україна та 
Узбекистан, 
Греція, Франція, 
Ізраїль, Італія 

Покращення співпраці між ЄС та країнами-
учасниками кластеру у сфері ІСТ 

Ukrainian Venture 
Hub : FinTech 
Cluster, Scientific & 
Educational Cluster, 
Інформаційні 
технології 

м.Київ, 2015 Північна Америка, 
Китай, Європа 

Високий рівень за рахунок співробітництва 
з інноваційними інкубаторами 

Науковий 
інформаційно-
статистичний 
кластер «Інфостат-
Україна-Польща», 
Інформаційні 
технології 
(Науковий 
інформаційно-
статистичний 
кластер) 

м. Львів, м. 
Івано-
Франківськ;  
Підкарпатське  
воводство, м. 
Жешув 
(Польща), 2013 

Україна, Польща, Підвищення конкурентоспроможності та 
інноваційності українсько- польського 
транскордонного регіону за допомогою 
ефективного обміну інформацією. 
Дослідження, інформація і статистична 
підтримка українського-польського 
прикордонного регіону та потенціалу 
прикордонного співробітництва, в тому 
числі створення регіональної статистики 
для моніторингу соціально-економічних 
явищ і науково-статистичного дослідження 
в прикордонних районах.  

Cross-Border 
Clusters Slovakia – 
Ukraine, Економіка 

Регіон Кошице, 
Закарпатська 
область, 2013-
2014 

Словаччина, 
Україна 

Кооперація для забезпечення сталого 
розвитку 

Джерело: складено автором. 
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Додаток Л 

Л.1. Коефіцієнт локалізації зайнятості за видами КВЕД за регіонами України  
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Сільське господарство  1,20 0,43 0,37 0,22 0,50 0,07 0,51 0,19 0,91 1,19 0,69 0,12 0,78 0,52 1,15 0,36 0,79 0,67 0,43 0,99 9,46 1,27 0,39 1,23 0,03 
Добувна промисловість  0,13 0,31 1,63 2,50 0,59 0,08 0,30 0,47 0,04 0,58 1,49 0,51 0,05 0,00 0,77 0,22 0,40 0,10 0,15 0,01 0,09 0,09 0,04 0,29 0,04 
Виробництво харчових продуктів 1,53 0,92 0,64 0,62 1,05 0,34 0,61 0,62 1,26 1,19 0,24 0,65 0,99 0,66 1,45 0,64 0,70 1,05 0,88 0,92 1,06 1,62 0,49 1,07 0,32 
Виробництво текстилю, одягу, шкіри 2,62 3,22 1,27 0,60 7,31 14,68 2,38 3,43 1,97 1,20 0,99 7,30 2,52 2,14 1,96 2,87 3,25 3,43 1,87 0,71 4,46 3,56 4,31 6,48 1,17 

Вироби з деревини, паперу 1,22 2,59 0,94 0,37 3,06 3,16 0,23 2,64 2,69 0,91 1,54 2,38 0,57 0,53 0,14 3,51 0,48 0,74 1,47 1,56 0,83 0,93 1,23 1,53 1,49 
Кокс та продуктів нафтоперероблення - 0,42 0,74 2,64 0,00 0,00 0,97 1,63 0,05 0,10 3,47 0,41 0,00 0,20 2,38 0,10 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 
Хімічних речовин і продуктів 0,34 0,15 1,08 0,63 0,24 0,47 1,50 1,20 0,51 0,29 5,91 0,15 0,08 0,87 0,21 2,17 3,52 0,05 0,40 0,05 0,08 2,19 0,15 0,27 0,22 
Виробництво фармацевтичних продуктів  0,55 0,00 0,05 0,75 1,41 0,00 0,30 0,00 0,90 0,00 0,50 0,89 0,00 0,52 0,58 0,21 1,24 0,72 2,82 0,67 0,00 3,77 0,00 0,00 2,53 
Гумових і пластмасових виробів  0,80 0,31 0,95 0,83 1,71 0,42 0,80 1,41 2,49 0,76 1,07 1,12 0,49 0,49 0,45 1,50 0,57 0,62 1,05 0,52 1,52 0,55 1,22 0,49 0,65 
Металургійне виробництво 0,20 0,20 2,04 1,75 0,26 0,02 1,45 0,11 0,26 0,33 1,83 0,18 0,20 0,13 0,08 0,15 0,18 0,13 0,25 0,18 0,22 0,11 0,11 0,09 0,21 
Комп'ютерів, електроніка, оптика 0,38 0,54 0,07 0,05 0,49 4,19 1,52 0,24 0,27 0,77 0,20 0,75 0,07 0,31 0,37 0,00 0,00 0,67 0,89 0,18 1,37 1,10 0,64 1,91 0,78 
Електричного устатковання 2,41 0,66 0,92 2,06 0,13 2,00 8,83 0,43 1,48 1,88 0,00 1,42 0,82 1,08 1,28 1,55 0,78 2,63 6,63 3,77 2,64 2,64 0,00 0,58 0,59 
Виробництво машин і устатковання 0,24 0,25 0,32 0,88 0,43 0,10 0,45 0,24 0,25 0,65 0,24 0,10 2,03 0,20 0,74 0,10 2,63 0,13 1,07 0,31 0,22 0,30 0,26 0,16 0,15 
Виробництво автотранспортних засобів  0,12 2,32 1,53 1,28 0,15 3,23 4,49 0,34 0,33 0,11 3,45 2,02 0,72 0,18 3,89 0,04 0,59 1,59 1,92 0,82 1,39 0,54 0,00 0,52 0,61 
Виробництво меблів 0,66 1,35 1,38 0,94 0,59 0,95 0,80 0,33 0,94 0,47 1,08 1,28 1,00 0,86 1,06 0,64 0,27 0,52 0,89 0,19 0,60 0,66 0,53 0,53 0,51 
Будівництво  0,32 0,36 0,43 0,51 0,17 0,12 0,25 0,40 0,60 0,16 0,29 0,45 0,35 0,45 0,59 0,38 0,24 0,29 0,53 0,22 0,38 0,25 0,48 0,32 0,65 
Оптова та роздрібна торгівля  0,23 0,33 0,47 0,30 0,28 0,26 0,35 0,26 0,49 0,24 0,25 0,38 0,29 0,38 0,26 0,30 0,25 0,20 0,43 0,32 0,23 0,28 0,32 0,28 0,85 
Транспорт, складське господарство  0,53 0,37 0,41 0,47 0,37 0,47 0,35 0,36 0,53 0,59 0,38 0,51 0,49 0,85 0,53 0,34 0,49 0,35 0,46 0,40 0,32 0,45 0,28 0,35 0,42 
Діяльність у сфері транспорту   0,38 0,43 0,40 0,45 0,43 0,43 0,28 0,42 0,48 0,57 0,49 0,60 0,34 0,49 0,61 0,33 0,39 0,30 0,49 0,21 0,25 0,46 0,28 0,28 0,57 
Складське господарство   0,65 0,27 0,47 0,55 0,27 0,51 0,40 0,25 0,59 0,62 0,30 0,47 0,64 1,32 0,47 0,32 0,58 0,34 0,47 0,53 0,32 0,40 0,18 0,32 0,32 
Поштова та кур’єрська діяльність 0,72 0,67 0,33 0,34 0,72 0,62 0,52 0,69 0,66 0,70 0,42 0,50 0,61 0,47 0,61 0,55 0,67 - 0,45 0,73 0,73 0,74 0,83 0,86 0,35 
Тимчасове розміщення і харчування 0,21 0,37 0,36 0,38 0,25 0,50 0,41 0,32 0,63 0,07 0,17 0,71 0,30 0,47 0,16 0,34 0,14 0,14 0,48 0,50 0,21 0,16 0,44 0,44 0,96 
Інформація та телекомунікації   0,24 0,24 0,29 0,24 0,34 0,25 0,26 0,27 0,19 0,28 0,21 0,47 0,28 0,46 0,20 0,25 0,24 0,33 0,34 0,26 0,23 0,24 0,33 0,29 1,15 
Фінансова та страхова діяльність   0,22 0,23 0,39 0,25 0,21 0,27 0,29 0,23 0,12 0,19 0,52 0,32 0,26 0,42 0,25 0,21 0,22 0,20 0,31 0,29 0,23 0,23 0,23 0,31 1,20 
Операції з нерухомим майном   0,24 0,60 0,33 0,38 0,33 0,21 0,29 0,20 0,49 0,32 0,02 0,37 0,24 0,78 0,22 0,35 0,18 0,26 0,52 0,29 0,43 0,19 0,44 0,20 0,89 
Професійна, наукова та технічна діяльність   0,18 0,18 0,35 0,24 0,23 0,16 0,35 0,24 0,24 0,26 0,33 0,34 0,22 0,40 0,21 0,16 0,21 0,16 0,60 0,26 0,20 0,15 0,18 0,23 1,17 
З неї наукові дослідження та розробки  0,07 0,04 0,38 0,13 0,06 0,14 0,40 0,20 0,29 0,17 0,11 0,29 0,11 0,27 0,08 0,04 0,12 0,08 0,94 0,16 0,06 0,09 0,17 0,07 1,44 
Адміністративне обслуговування   0,20 0,16 0,43 0,45 0,32 0,19 0,36 0,30 0,35 0,23 0,37 0,36 0,37 0,39 0,28 0,13 0,32 0,25 0,31 0,16 0,23 0,22 0,20 0,25 0,88 
Державне управління й оборона  0,52 0,62 0,30 0,32 0,57 0,70 0,38 0,46 0,38 0,43 0,46 0,46 0,52 0,46 0,42 0,48 0,46 0,67 0,35 0,72 0,57 0,39 0,61 0,56 0,40 
Освіта   0,59 0,70 0,37 0,32 0,59 0,72 0,40 0,73 0,42 0,55 0,29 0,57 0,54 0,56 0,41 0,69 0,52 0,75 0,48 0,63 0,63 0,53 0,76 0,51 0,30 
Охорона здоров’я   0,54 0,52 0,35 0,37 0,53 0,54 0,42 0,65 0,39 0,53 0,30 0,54 0,45 0,46 0,43 0,58 0,48 0,63 0,42 0,52 0,52 0,52 0,66 0,56 0,29 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок   0,39 0,52 0,24 0,31 0,48 0,60 0,39 0,64 0,54 0,53 0,52 0,39 0,52 0,46 0,29 0,63 0,47 0,72 0,35 0,65 0,34 0,41 0,74 0,56 0,55 
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Л. 2. Коефіцієнт локалізації експорту за регіонами України за видами УКТЗЕД 
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Живi тварини; продукти тваринного 
походження 

0,05 1,10 4,08 0,84 1,77 0,55 0,01 0,83 3,58 24,13 14,57 0,18 0,00 0,40 0,53 0,57 3,00 0,05 0,01 0,58 1,49 0,11 1,39 2,74 0,48 

Продукти рослинного походження 0,15 0,78 0,33 1,27 0,50 0,32 0,08 0,43 0,09 38,50 2,16 0,45 0,08 0,37 7,85 3,06 1,06 0,34 0,05 0,41 0,59 2,13 0,69 0,59 1,32 
Жири та олiї  0,18 2,80 0,09 2,99 2,58 0,14 0,13 2,41 0,00 30,94 6,84 9,45 0,12 0,00 0,42 2,07 0,95 0,02 0,00 0,03 0,00 1,01 0,10 0,16 1,17 
Готовi харчовi продукти 0,90 3,01 0,37 3,11 9,50 0,84 0,36 0,92 0,21 17,35 6,68 2,14 0,52 0,00 1,87 3,14 1,66 0,17 0,54 2,93 1,43 2,20 1,37 0,26 2,09 
Мiнеральнi продукти 3,04 0,36 0,03 27,30 17,45 1,29 0,04 2,24 0,09 3,10 0,31 0,33 3,91 0,00 0,05 1,67 0,54 0,75 0,02 0,03 0,03 1,86 0,01 0,09 0,19 
Продукцiя хiмiчної та пов'язаних 
галузей  

5,28 0,56 0,25 5,00 8,14 0,04 0,76 2,20 0,50 9,08 0,63 0,05 5,58 0,27 8,69 8,18 0,81 1,63 0,00 1,71 0,01 0,94 1,25 0,03 3,13 

Полiмернi матерiали, пластмаси  0,17 0,30 1,44 8,82 2,59 0,67 0,42 0,67 3,45 14,33 10,82 0,28 6,04 1,36 0,06 0,99 0,11 0,07 0,07 0,98 0,25 4,39 0,34 4,54 0,76 
Шкури, хутро; вироби з них 0,00 0,40 0,46 0,29 3,58 5,99 8,14 0,00 9,98 6,41 4,10 0,00 0,00 14,22 5,30 0,07 0,00 0,35 0,00 0,00 2,44 2,07 0,00 0,00 0,99 
Деревина i вироби з деревини 0,02 4,01 5,04 0,60 0,52 6,69 4,88 0,29 4,80 4,93 2,56 0,46 0,02 8,94 0,59 0,38 0,21 7,31 0,02 1,75 0,61 0,92 2,07 1,19 1,30 
Маса з деревини; папiр, картон та 
вироби з них 

0,06 0,04 0,70 11,65 0,20 0,78 0,04 0,18 2,62 19,29 8,86 0,02 4,87 3,02 0,08 0,45 0,06 0,02 2,13 0,19 0,07 1,96 0,08 0,01 1,02 

Текстильнi матерiали та текстильнi 
вироби 

0,04 4,67 1,10 2,90 0,37 2,61 7,29 0,40 1,66 1,60 0,97 0,40 4,66 11,53 0,76 0,52 1,64 0,89 2,65 2,89 2,85 3,24 0,06 1,64 0,89 

Взуття, головнi убори, галантерея 0,00 0,00 6,71 0,19 0,49 1,46 4,58 1,04 0,85 9,79 6,93 0,00 0,01 2,23 0,09 1,12 0,00 0,01 6,70 4,14 0,01 7,43 0,00 0,08 0,00 
Вироби з каменю, гiпсу, цементу; 
керамiчнi вироби; скло  

0,07 0,16 0,35 5,86 6,96 4,41 0,09 2,22 1,41 10,79 4,24 1,09 2,08 1,96 0,03 0,16 2,41 3,75 0,03 0,89 0,02 10,48 0,02 3,68 1,56 

Перли,  камiння, дорогоцiннi метали 
та вироби з них 

0,00 3,02 0,00 0,05 3,75 0,00 0,00 0,06 0,00 42,17 1,85 0,00 3,83 0,47 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 4,88 

Недорогоцiннi метали та вироби з 
них 

0,11 0,23 0,35 18,22 28,88 0,13 0,18 5,97 0,01 2,61 0,18 0,01 6,26 0,18 0,19 0,32 0,06 0,02 0,06 0,25 0,00 0,22 0,13 0,05 0,16 

Машини, обладнання та механiзми 1,11 0,38 2,21 2,52 5,25 0,80 7,72 11,87 0,89 6,03 1,08 1,05 1,05 3,22 2,85 0,84 1,28 0,33 0,27 3,92 1,63 5,41 0,54 1,31 0,52 
Засоби  транспорту i пов'язанi з 
транспортом  

1,08 0,02 0,51 9,91 14,67 0,04 0,04 1,52 0,01 5,86 0,42 0,07 13,26 0,31 0,38 0,27 11,47 0,03 0,28 1,06 0,01 2,40 0,82 0,04 0,12 

Прилади та апарати  0,71 0,65 0,13 1,82 2,37 0,20 1,59 1,69 0,23 21,47 0,86 0,03 1,16 1,56 0,60 1,55 0,00 0,05 0,46 0,44 0,33 22,38 0,21 2,10 1,74 
Рiзнi промисловi товари 0,10 0,08 5,52 1,79 0,28 0,58 9,86 0,44 0,63 3,59 5,06 0,29 0,28 9,50 0,03 0,54 0,76 2,13 0,07 0,31 2,05 8,08 0,01 2,65 5,51 
Товари, придбані в портах 15,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 27,49 10,41 0,00 0,00 6,97 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 
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Додаток М 

 
Кластеризація галузей країн ЦСЄ за регіонами 

  
 

 
Рис.М.1. Дендограма кластеризації ЦСЄ за обсягами зайнятості 
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Додаток Н 

            
Рис. Н.1. Дендограма кластеризації експорту України за областями 

           
Рис. Н.2.Дендограма кластеризації експорту областей України за товарами 
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Рис. Н.3. Кластеризація галузей України за товарнимии групами за 
регіонами 
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Додаток П 

 
Результати конкурсну інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016» 

щодо надання фінансування інноваційним проектам 
 

Організація Проект  Сума  
Президентський фонд 
Леоніда Кучми 
«Україна» 

«Хвильова опріснювально-енергетична установка» 12 000 грн. 
«RadScout mk.3, робот для обстеження радіаційно-забруднених 
акваторій» 
«Універсальна система для остеосинтезу» 
«Універсальна роботизовано ферма» 
«Прилад для загоювання ерозивних деструкцій шкіри людини» 

Компанія «EPAM» «CClipse» 20 000 грн. 
ТОВ «Венето» «Luciding» 330 000 грн. 
Kalinin Invention Fund «Студентський наносупутник PolyITAN-2» 780 000 грн 
Науково-виробниче 
об’єднання 
«Інформаційні 
технології» 

«Cardio 4u» 30 000 грн. 
«Luciding» 50 000 грн. 
«Lanolit – система кріплення для гігроскопічних матеріалів» 11 100 000 грн. 

Венчурний фонд 
««USP Capital» 

«МультивизорWider» 1 800 000 грн. 

Фонд «Noosphere» «Cardio 4u» 30 000 грн. 
«Проект повітряного опалення інноваційного центру за допомогою 
конденсаційного теплового генератора на базі системи охолодження 
центру суперкомп’ютерних досліджень» 

300 000 грн. 

«Виявлення і нанесення на карту об’єктів, що використовують 
модулі Wi-Fi» 

13 200 000 грн. 

«Система Антіфрода АПК «РАТИБОР LAN MAX» з аналітичним 
кореляційним фільтром» 

16 500 000 грн. 

«АПК «Центуріон» комплекс аудиту бездротових і дротових мереж» 18 700 000 грн. 
Центр антикризових 
ініціатив 

«Інструментальна платформа форсайту складних соціоекономічних 
систем» 

55 000 000 грн. 

Фонд науково-
технічного розвитку 
України ім. В. С. 
Михалевича 

«Іонітовий фільтр» 330 000 грн. 
«Універсальна роботизовано ферма» 880 000 грн. 
«Розробка вдосконаленої методики цифрової обробки різнорідних 
даних дистанційного зондування Землі для вирішення задач АПК» 

2 640 000 грн. 

«Штурмова гвинтівка» 2 640 000 грн. 
«Універсальна система для остеосинтезу» 6 600 000 грн. 
«Носій оперативно-тактичного безпілотного комплексу» 10 340 000 грн. 
«Виявлення і нанесення на карту об’єктів, що використовують 
модулі Wi-Fi» 

13 200 000 грн. 

«Система Антіфрода АПК «РАТИБОР LAN MAX» з аналітичним 
кореляційним фільтром» 

16 500 000 грн. 

«АПК «Центуріон» -  комплекс аудиту бездротових і дротових 
мереж» 

18 700 000 грн. 

«Гідрогелеві пов’язки» 33 000 000 грн. 
«Ліпосомальні форми біологічно-активних речовин (БАР)» 70 620 000 грн. 

ТОВ «Технології 
природи» 

«Студентський наносупутник PolyITAN-2» 780 000 грн. 
«Розробка і використання баромембранних фільтрів на основі 
аквапоріну» 

5 940 000 грн. 

«Кампус 2.0» 22 000 000 грн. 
«Проект автономного теплопостачання «Власне тепло» 260 000 000 

грн. 
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