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РЕАЛІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ  

У РАМКАХ СТРАТЕГІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ  
ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 
В останні роки особливо актуалізуються питання реалізації 

національної та регіональної кластерної політики, створення на- 
лежної кластерної інфраструктури [1-3], формування системи клас-
терного менеджменту та заходів з фінансового стимулювання  
кластерних ініціатив. Це дозволить підвищити рівень кластерного 
потенціалу та досягти сталого розвитку національних економік різ-
них країн світу: США, Канади, Японії, Нідерландів, Фінляндії, Ні-
меччини, Італії, Франції, Чехії, Литви, Польщі, Угорщини, Латвії, 
Естонії, Румунії тощо.  

На даний момент у зарубіжних країнах діють різні види клас-
терних структур, а саме транскордонні [4-5], транспортно-логіс- 
тичні [6-11], аграрні [12], енергетичні [13-14], ІТ [15], туристичні, 
інноваційні. За експертними оцінками, у Європейському Союзі  
функціонує понад 3000 спеціалізованих кластерів як інноваційних 
бізнес-екосистем, що забезпечують створення 54 млн робочих 
місць. Згідно з розрахунками фахівців, мережа вже створених клас-
терів забезпечує понад 50% валового національного продукту і під-
вищення рівня конкурентоспроможності економіки. Економічні ак-
тивності, які стосуються європейських кластерів, покривають до 
39% робочих місць і до 55% фондів оплати праці ЄС [16]. 
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Згідно з даними European Cluster Excellence Scoreboard, у ряді 
окремих секторів і регіонів ЄС 33,3% фірм-учасниць кластерів про-
демонстрували зростання зайнятості на 10%, тоді як за межами  
кластерів таких результатів досягли лише 18,2% компаній. 

Отже, у більшості країн світу ефективно впроваджується  
кластерний підхід для забезпечення сталого розвитку економічних 
систем різного рівня у контексті реалізації стратегій смарт-спеціа-
лізації. Це відповідає основним положенням таких стратегічних до-
кументів, як «Маніфест кластеризації ЄС», «Європейський клас- 
терний меморандум», «Кластерні програми в Європі та за її ме-
жами» (Європейська обсерваторія кластерів і промислових змін), 
«Європа-2020: стратегія розумного, сталого та всеосяжного зрос-
тання»; «Європа-2020. Флагманські ініціативи інновацій Союзу: пе-
ретворення Європи в посткризовому світі» тощо. Нового імпульсу 
та інтенсивного поштовху інституційного забезпечення розвитку 
кластерних структур у Європейському Союзі надала реалізація спе-
ціального проєкту «Europe INNOVA Communications», у якому було 
визначено суть кластерної політики у контексті стратегії ЄС-2020 
[17]. 

З огляду на це, необхідність науково-методичного обґрунту-
вання й розроблення конкретних практичних рекомендацій щодо 
формування й реалізації державної кластерної політики в Україні з 
урахуванням передової європейської практики обумовлюють про-
ведення подальших досліджень у цьому напрямі. І у першу чергу це 
стосується уточнення понятійно-категоріального апарату.  

Питання кластеризації національної економіки, формування й 
реалізації різних видів кластерних політик і кластерних ініціатив 
входять до кола наукових інтересів багатьох провідних зарубіжних 
учених [18-34]. 

Базовими теоретичними джерелами для даного дослідження 
послужили наукова спадщина М. Кастельса (M. Castells) (теорія ін-
формаційної епохи та мережевого суспільства) [35], традиції науко-
вої школи М. Портера (M. Porter) (кластерний підхід до проблем 
підвищення конкурентоспроможності) [18; 22], а також публікації 
вчених та організацій, що належать до наукової школи Г. Ецковиця 
(H. Etzkowitz) [36; 37] і Л. Лейдесдорфа (L. Leydesdorff) [38; 39] 
(концепція або модель потрійної спіралі). 

Методологія вивчення сучасної кластерної політики і клас- 
терних ініціатив ґрунтується на концепції конкурентоспроможності 
видатного американського економіста і професора М. Портера [18; 
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22]. Він уперше ввів у науковий обіг поняття «кластер» і є осново-
положником кластерної теорії. У своїх роботах М. Портер розглядає 
проблеми і тенденції розвитку, причини та можливості розвитку 
кластерів. На його думку, необхідно підтримувати розвиток усіх без 
винятку кластерів, тому що неможливо передбачити, який кластер 
розвиватиметься швидше, а який повільніше. Тому політика уряду, 
як зазначає вчений зі своїми однодумцями, відповідно до якої допо-
мога надається лише тим кластерам, що мають нині високі темпи 
розвитку, є хибною. Він пропонує не штучне створення кластерів 
зверху, а у реальному житті їх виявлення та підтримування з боку 
державних структур і науково-дослідних інститутів [25]. 

Дослідження шведського вченого К. Кетелса (C. Ketels) [40] 
(послідовника М. Портера) спрямовано на вирішення проблем  
кластеризації економіки. У співтоваристві європейських учених  
К. Кетелс вважається провідним фахівцем у сфері розвитку клас- 
терних ініціатив. У своїх роботах він зазначає, що під час розроб-
лення програм державного сприяння розвитку кластерів найбіль-
шим ризиком є тривалість терміну кластерного проєкту та висока 
вартість кластерних ініціатив. Науковець наголошує, що найбільш 
ефективним заходом підтримки кластерних ініціатив є «кластерне 
активування», і пояснює, що роль держави має зводитися до зняття 
бар'єрів, які перешкоджають еволюції кластерів [41]. 

На думку норвезької дослідниці Л. Орведал (L. Orvedal) [42], 
основна проблема кластерної політики держави – це власне визна-
чення наявності кластера. Як стверджує автор, державі надзвичайно 
складно виявити численні ланцюги взаємозв'язків внутрішнього се-
редовища кластера та визначити фінансові й організаційні ризики 
при формуванні кластерних об’єднань. У більшості випадків ні дер-
жава, ні підприємства не мають необхідної інформації, що призво-
дить до так званої проблеми асиметричності інформації. 

Видатні українські вчені-економісти та фахівці-практики  
(С. Соколенко [43]; М. Войнаренко [44]; В. Дубницький та ін. [45]; 
В. Загорський, М. Кизим, В. Хаустова [46-48]; В. Ляшенко [49];  
Б. Андрушків [50]; В. Ільчук, І. Хоменко, І. Лисенко [51]; В. Мамо-
нова, Ю. Куц, О. Макаренко [52]; Л. Ринейська [53]; Є. Кудрявець 
[54]; Д. Васильківський, М. Войнаренко, В. Нижник [55]; П. Гудзь 
[56]; Г. Шевцова, Н. Швець [57]; О. Фінагіна, А. Бойко, О. Плаксюк 
[58]; М. Гріднєв [59]; Л. Панкова, Т. Потапенко [60]; Л. Сарана,  
Н. Луценко [61]; С. Грудницька, Л. Нестиренко [62]; Г. Репп [63];  
О. Маслак [64]; Д. Солоха, О. Бєлякова [65]; Р. Дмуховскі [66]; 
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В. Фостолович [67]; Г. Самійленко [68]; М. Шашина [69]; О. Сам-
борський, П. Гласов [70] та інші) в останні десятиріччя активно зай-
маються науково-дослідною роботою з кластерної тематики.  

У результаті проведених досліджень ними розглянуто основи 
європейської кластерної політики; виконано аналіз практики фор-
мування інноваційних кластерів Німеччини, Франції, Польщі. Уза-
гальнено риси європейської політики кластеризації економіки. Це, 
у свою чергу, розширює уявлення про масштаби, інтенсивність,  
цільову орієнтацію, роль держави, заходи та механізми реалізації  
кластерної політики у різних країнах Європи. Особливу увагу при-
ділено секторальній диференціації кластерів та характеру їх взаємо-
дії у межах національних і наднаціональних формувань. Виділено 
головні сфери і форми взаємодії України та ЄС у рамках реалізації 
кластерної політики. Запропоновано трактування змісту кластерної 
політики як пріоритету регіональної політики. На підставі ретро- 
спективного аналізу діяльності кластерів у ряді регіонів України ви-
значено проблеми їх низької ефективності. При цьому науковцями 
доведено, що потенційно високу ефективність має кластерна полі-
тика, яка формується з використанням програмно-проєктного під-
ходу. Цей підхід дозволяє активізувати наявні внутрішні резерви са-
морозвитку кластера, а також залучати та комплементарно викори-
стовувати ресурси території його дислокації. Визначено принципи 
формування кластерної політики в Україні, впровадження яких до-
зволить зберегти активну роль держави у регулюванні темпів та 
якості економічного розвитку кластерів; забезпечити формування 
центрів компетенцій інноваційного розвитку регіонів; підвищити 
рівень конкурентоспроможності промисловості в умовах глобаліза-
ції. 

Незважаючи на широке коло наукових досліджень з обраної 
теми, багатоаспектність і дискусійність окремих питань потребу-
ють проведення подальших розробок. І особливо вирішення даної 
проблеми актуалізується на сучасному етапі глобалізаційних транс-
формацій в умовах смарт-спеціалізації, модернізації, цифровізації 
та сталого розвитку національної економіки.  

У зв’язку з цим, метою даної статті є теоретичне узагаль-
нення та систематизація існуючих наукових підходів до тракту-
вання поняття «кластерна політика» у системі національної еконо-
міки; авторський підхід до визначення суті й змісту даної категорії. 
Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу й  
синтезу, індукції та дедукції, порівняння, класифікації, системного 
підходу, структурно-логічного узагальнення. 
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Одним із пріоритетних механізмів впровадження стратегії 
просторового розвитку визнано кластери. Управління процесами 
кластеризації економіки забезпечується за допомогою ефективно 
реалізованої кластерної політики. 

Варто відмітити, що державна стратегія регіонального роз- 
витку має будуватися на певних принципах [48], а саме: 

програмування, суть якого полягає у тому, що політика клас-
теризації економіки країни має здійснюватися на основі довгостро-
кових стратегій і програм державної підтримки зі створення та роз-
витку кластерних структур як на державному, так і на регіональ-
ному рівнях; 

збалансованості, який передбачає відповідність стратегій  
і програм соціально-економічного розвитку регіонів країни страте-
гії розвитку певних кластерних структур у країні; 

партнерства, який пов’язано з тим, що формування і розвиток 
кластерних структур вимагають тісного співробітництва централь-
них і регіональних органів державної виконавчої влади, органів  
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та інших; 

доповнюваності – означає, що державна фінансова підтримка 
у напрямі формування і розвитку регіональних кластерних структур 
має здійснюватися як з державного, так і місцевих бюджетів. 

На даний час виникла гостра необхідність у формуванні й оці-
нюванні кластерної політики, яка має включати ліквідацію фор- 
мальних бар'єрів у розвиток інноваційної діяльності; інвестування 
у людський капітал, трудові ресурси та інфраструктуру. Реалізація 
кластерної політики має сприяти вирішенню різноманітних про-
блем розвитку конкретних видів економічної діяльності, регіонів та 
національної економіки [71].  

Як показує аналіз літератури, формулювання категорії «клас-
терна політика» схожі за змістом, що доводить об'єктивність цього 
явища. Відмінності між трактуваннями полягають у різних акцен-
тах, розумінні термінології та особливостях перекладу. Загально-
прийнятим визначенням кластерної політики є система державних 
заходів і механізмів щодо формування та підтримки кластерів для 
підвищення конкурентоспроможності країни [72]. 

Під кластеризацією розуміють комплекс організаційно-еко-
номічних заходів, що проводяться державними та громадськими ін-
ститутами для об'єднання підприємств у кластери, формування ме-
режевого співробітництва [73]. При цьому Г. Яшева [73] генезис 
кластерної політики бачить як нову промислову, визнаючи, що на 
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практиці вона ототожнюється з концепцією кластерів, а чіткого  
формулювання не існує.  

Як стверджує П. Гудзь [56], у визначеннях кластерної полі-
тики часто превалює: а) державний детермінізм, або дирижизм 
(коли органи державної влади виступають ініціаторами і регулюють 
діяльність кластерних утворень); технологічний підхід. На думку 
науковця [56], кластерна політика є визначеною у межах регіональ-
ної політики формою публічного управління та адміністрування  
розвитку економіки регіону на основі кластерного підходу, що  
передбачає формування кластерних ініціатив, розробку механізмів 
функціонування, цілевизначення, узгодження інтересів учасників, 
вибір організаційно-правової форми, реєстрацію альянсу, ресурсне 
забезпечення діяльності та запуск діяльності. 

О. Петров [74] пропонує трактувати кластерну політику як 
альтернативу перешкоджаючим конкуренції заходам традиційної 
«промислової політики» або як нову (змішану) форму інтеграції 
традиційних політик, пов'язаних з розвитком бізнесу та регіонів. Ін-
шими словами, якщо промислову політику спрямовано на ство-
рення і розвиток пріоритетних сфер економічної діяльності, то  
кластерну політику – пріоритетних господарських агломерацій,  
здатних розкрити потенціал регіону. Головна відмінність кластер-
ної політики полягає у тому, що вона є не додатковим інструментом 
державного управління і регулювання, а новим підходом до вико-
ристання наявного інструментарію.  

А. Фонотов, О. Бергаль [75] кластерну політику розглядають 
як комплекс державних і програмних заходів, спрямованих на роз-
виток кластерів, центрів кластерного розвитку, спеціалізованих ор-
ганізацій кластерів, кластерної інфраструктури з метою забезпе-
чення зростання інноваційної економіки. 

Кластерна політика передбачає ухвалення стратегії та про-
грам розвитку окремих кластерів – так звані «кластерні ініціативи», 
а також формування інструментальної бази їх реалізації – так  звані 
«кластерні технології». М. Домбровський [71] вважає, що кластерна 
ініціатива є діяльністю з організації конкретних кластерів на кон- 
кретній території. Тобто кластерні ініціативи являють собою як  
окремі, так і спільно організовані зусилля кластерних фірм, урядо-
вих, освітніх і дослідницьких організацій, що спрямовані на еконо-
мічне зростання і рівень конкурентоспроможності конкретного  
кластера на певній території.  

За результатами аналізу джерельної бази виявлено розбіжно-
сті трактувань кластерної політики (концепцій, форм, способів), а 
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також вибору прикладних засобів впровадження кластерної полі- 
тики (механізмів, стимулів, інструментів впливу). Слід наголосити, 
що здебільшого кластерну політику науковці трактують як: 

систему відносин між органами влади та суб’єктами господа-
рювання щодо підвищення конкурентоспроможності певної терито-
рії на основі формування й розвитку кластерів; 

діяльність органів державної влади, яку спрямовано на вирі-
шення завдань підвищення конкурентоспроможності країни або ре-
гіону за допомогою реалізації системи заходів із сприяння розвитку 
кластерів; 

діяльність з підтримки кластерів; 
політику, суть якої полягає у фінансуванні та координації 

проєктів з розвитку ключових кластерів; 
низку політичних заходів, які спрямовано на стимулювання й 

підтримку появи кластерних мереж, зміцнення взаємозв’язків між 
їх учасниками, а також збільшення доданої вартості їх діяльності; 

частину промислової політики; 
складову регіональної політики; 
елемент науково-технологічної політики; 
пріоритет регіональної економічної політики; 
окрему політику з чіткою стратегією та бюджетом;  
елемент стратегій економічного розвитку (інноваційного, ре-

гіонального тощо);  
заходи із локальної підтримки виробництв; 
комплекс заходів, які сприяють вирішенню основних за-

вдань – підвищенню конкурентоспроможності національної еконо-
міки. 

На підставі теоретичного узагальнення існуючих підходів до 
визначення змісту терміна «кластерна політика» можна запропону-
вати авторське трактування даної категорії як системи державних  
і громадських заходів і механізмів підтримки кластерних структур  
і кластерних ініціатив, що забезпечують підвищення рівня конку-
рентоспроможності регіонів, підприємств, які входять до кластеру, 
розвиток інститутів, що стимулюють створення кластерів і сприя-
ють активізації інноваційної діяльності. 

Тобто кластерна політика являє собою систему взаємопов'я-
заних дій державних і регіональних органів влади, місцевого само-
врядування підприємницьких структур, яку спрямовано на стиму-
лювання та підтримку ініціатив щодо створення та функціонування 
кластерних утворень.  
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Ключовою метою реалізації кластерної політики є створення 
умов для формування та розвитку кластерів як основи реалізації 
конкурентних переваг територій економічних районів, підвищення 
рівня конкурентоспроможності національної та регіональної еконо-
мік та інвестиційної привабливості України. 

До головних принципів формування кластерної політики в 
Україні можна віднести такі: 

багаторівневість формування політики (кластерна політика 
має розроблятися на різних рівнях управління – національному, ре-
гіональному, міжрегіональному, на рівні територіальних громад); 

економічне стимулювання мережевого співробітництва у  
кластерах (політика уряду має бути орієнтована на непрямі методи 
підтримки мережевого співробітництва, а не пряме субсидування 
окремих видів економічної діяльності); 

організаційне стимулювання мережевого співробітництва у 
кластерах на засадах публічно-приватного партнерства (уряд має не 
прямо втручатися у процеси кластеризації, а створювати організа-
ційні умови для розвитку мережевого співробітництва та ППП у 
пріоритетних сферах економічної діяльності); 

підтримка конкурентоспроможних кластерів (доцільно вико-
ристовувати економічні стимули – пільги, кредити, гранти тощо за-
для підтримки конкурентоспроможних кластерів відповідно до 
принципу реалізації партнерських взаємовідносин в умовах конку-
рентного середовища). 

При формуванні державної кластерної політики в Україні не-
обхідно включати такі структурні елементи: 

блок 1: сприяння інституційному забезпеченню розвитку  
кластерів (удосконалення діяльності керуючої компанії кластера, 
стратегічне планування функціонування кластерних об’єднань, сти-
мулювання ефективної взаємодії між учасниками кластера); 

блок 2: заходи з підвищення конкурентоспроможності учас-
ників кластера (підтримка малого та середнього бізнесу); 

блок 3: створення сприятливих інституційних умов розвитку 
кластера (формування й функціонування транспортної, енергетич-
ної, комунальної, житлової, інноваційної інфраструктури, розроб-
лення й реалізація програм інноваційного розвитку тощо). 

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що фор-
мування кластерної політики та реалізація кластерних ініціатив ста-
ють сьогодні одними із пріоритетних напрямів стратегічного  
розвитку більшості європейських країн. Україна не є винятком. Все 
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активніше використовується кластерний підхід до регіональних 
програм і проєктів сталого розвитку економічних районів в Україні. 

У зв'язку з виявленими особливостями та накопиченим віт- 
чизняним досвідом розвитку кластерних структур розроблено реко-
мендації щодо проведення кластерної політики в Україні з ураху-
ванням можливих ризиків і наявних нині бар'єрів під час реалізації 
спільних проєктів. Суть рекомендацій полягає у забезпеченні клас-
теризації сучасним інструментарієм управління, підтримці з боку 
держави конкурентоспроможних регіональних ініціатив, виділенні 
достатньої кількості субсидованих коштів для реалізації кластерних 
проєктів на підставі моніторингу та оцінювання результативність 
діяльності учасників кластерів.  

При цьому варто зазначити, що кластерна політика, як і будь-
який процес, потребує постійного вдосконалення з урахуванням су-
часних вимог. У зв'язку з цим доцільно: 

– включити кластерну політику до переліку національних  
і регіональних пріоритетів соціально-економічного розвитку та 
створити належну якісну законодавчу й нормативно-правову базу; 

– застосовувати концепцію ощадливих інновацій для успіш-
ного організаційного розвитку кластерних утворень, оскільки у цій 
концепції акцентується увага на внутрішніх ресурсах підприємств-
учасників кластерів як на основному джерелі конкурентних пере-
ваг; 

– посилювати міжнародне співробітництво задля стимулю-
вання активної участі кластера у зміні свого інституційного середо-
вища, сприяння поширенню прогресивних ідей і технологій; 

– створювати інформаційне середовище кластера з метою 
стимулювання спільних науково-дослідних проєктів, у тому числі 
за участю провідних закладів вищої освіти та науково-дослідних ус-
танов, сприяння підвищенню ефективності комунікацій і взаємодії 
у кластері. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі поля-
гають в узагальненні та систематизації теоретичних підходів до  
визначення терміна «кластерний менеджмент»; обґрунтуванні кон-
цептуальних положень і розробленні конкретних практичних реко-
мендацій щодо формування регіональної кластерної політики у кон-
тексті смарт-спеціалізації та повоєнної модернізації економіки ре- 
гіонів України. 
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