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Постановка проблеми. Для України є актуаль-
ною концепція сталого розвитку. Нестабільна еконо-
мічна ситуація в країні, зовнішні загрози фінансового 
та економічного характеру, загострення внутрішніх еко-
номічних та соціальних проблем в регіонах, поступове 
виснаження природних ресурсів є тривалою характе-
ристикою економічного життя України. Враховуючи 
практику країн, політика яких зорієнтована на реаліза-
цію концепції регіонального сталого розвитку, актуаль-
ною є трансформація регіональної економіки на засадах 
кластерного підходу, що супроводжується поширенням 
регіональних та міжрегіональних кластерів.

Поступове проникнення у промислову політику 
ідей кластерного розвитку на рівні уряду та міністерств 
в Україні починається з 2000 р. (табл. 1). Однак, за де-
сять років значних зрушень так і не досягнуто. В Україні 
не має жодного конкурентоздатного кластера. На фоні 
чималої кількості заяв щодо ініціації кластерів, реально 
функціонуючими кластерами стають лише поодинокі 
ініціативи бізнесу.

Відтак актуальними залишаються питання пошуку 
шляхів перетворення кластерів на дієвий інструмент ре-
гіональної політики сталого розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Значну увагу пи-
танням розвитку кластерів приділяють такі українські 
науковці: М. П. Войнаренко [2, 3], С. І. Соколенко [4, 5], 
а також В. І. Захарченко, В. Н. Осіпов [6], В. І. Дубниць-
кий, В. І. Ляшенко [7; 8], І. П. Булєєв [7]. Окремі аспек-
ти цієї форми інтеграції підприємств досліджено також 
автором [9 – 10]. Проте, цілісної системи уявлень так і 
не сформовано. Відтак, концепція розвитку кластерів 
в Україні є розмитою, не виразною, в результаті як се-
ред територіальних громад, так і підприємців відсутнє 
чітке розуміння практичної ефективності кластерних 
ініціатив, як на рівні суб’єктів господарювання, так і 
регіональної економіки.

Мета статті полягає в дослідженні бар’єрів успішної 
реалізації кластерної політики в Україні з окресленням 
реальних кроків держави у напрямку їх подолання.

Викладення основного матеріалу. В умо-
вах України, головна роль у активізації процесів 
кластеризації регіональної економіки, безумовно, має 
бути покладена на представників владних структур. За 
оцінками вітчизняних і зарубіжних науковців, експертів 
ОЕСР, підхід, заснований на формуванні регіональних та 
міжрегіональних кластерів, виступає не тільки засобом 
досягнення цілей промислової політики, що охоплює 
структурні зміни, підвищення конкурентоздатності та 
підприємницької активності малого бізнесу, посилен-
ня інноваційної направленості, але й завдяки сприян-
ню всебічному розвитку виробничого співробітництва, 
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визнає основними стратегічними орієнтирами економічної політики залучення 
ресурсного потенціалу регіонів, забезпечення розвитку їх науково-технічного 
і інноваційного потенціалу, створення умов для формування у кожному регіоні 
високотехнологічного господарського комплексу, у тому числі на кластерній основі

Проект Концепції створення кластерів 
в Україні, затверджений у 2008 р.

метою є визначення загальних засад створення та розвитку кластерів для забез-
печення високих темпів економічного зростання та диверсифікації економіки, а 
також з метою створення інноваційних кластерів; заохочення об’єднання малих 
та середніх підприємств у ділові мережі; формування регіональних кластерів 
підприємств та інституцій; сприяння створенню регіональних промислових 
кластерів, передусім у найбільш наукоємних і високотехнологічних галузях та 
виробництвах, здатних кардинально змінити економічний і науково-технічний 
потенціал промисловості

Проект Концепції національної 
стратегії формування та розвитку 
транскордонних кластерів на період до 
2015 року

спрямована на формування та розвиток транскордонних кластерів в рамках 
проекта німецького бюро технічного співробітництва GTZ «Програма спри-
яння економічному розвитку та зайнятості» та проекта ЄС «Підтримка сталого 
регіонального розвитку в Україні»

Таблиця 1
Кроки держави у напрямі поширення ідей кластерного розвитку української економіки



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	е
ко

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2011 5

здійснюваного за допомогою спеціалізації і коопе-
рування виробництва, виступає одним із ключових 
факторів конкурентоздатності регіонів у глобальному 
економічному середовищі, досягаючи цілей сталого 
(врівноваженого) розвитку (рис. 1).

Політика підтримки кластерів будучи частиною 
стратегії, спрямованої як на розвиток регіону, 
так і бізнесу, часто реалізується не явно, а ма-

скуючись під регіональну, інноваційну, промислову 
політику чи політику підтримки малих та середніх 
підприємств. У такому випадку її вплив на розвиток 
кластерів перетворює їх на важливу складову загальної 
змішаної кластерної політики, спрямованої на підтримку 
кластерних ініціатив, які являють собою організовані зу-
силля (практичні дії), направлені на ініціацію створення 
кластерів у регіоні та підвищення їх конкурентоздатності 
за участю підприємств – потенційних учасників класте-
ра, регіональних або державних органів влади і / або 
наукової спільноти [11, с. 17].

Загалом, кожна країна будує зручну для себе по-
літику формування кластерних об’єднань та розв’язує 
при цьому ряд завдань, які відображають її регіональні 
можливості та специфіку. Одним із ключових чинників, 
що визначає успішність реалізації кластерної політики, 
є фінансування програм, які передбачають створення 
кластерів. Так, для Європейських країн характерним є 
визнання провідної ролі, насамперед, регіональних ор-
ганів влади та установ у формуванні регіональних клас-
терів, на які покладаються завдання не тільки ініціації 
кластерних ініціатив, але й очолення цих зусиль, дове-
дення їх до завершального етапу. Переважаючою фор-
мою фінансування створення кластерів у країнах ЄС 
є регіональні та державні субсидії, меншою мірою – 
приватний капітал. Це підкреслює першочергову роль 
держави не тільки в ініціації створення кластерів, але й 
у забезпеченні для цього реальних передумов.

Водночас, для України державна фінансова під-
тримка розвитку кластерів шляхом субсидіювання є не 
актуальною, хоча і передбачена у проекті Концепції роз-
витку кластерів. Причиною є не тільки тотальна дефі-

цитність як державного, так і місцевого бюджетів, але, 
насамперед, необізнаність, а часто відкрита протидія у 
сприянні цьому процесу з боку чиновників через висо-
кий рівень корупції, низький рівень транспарентності та 
взаємодії із бізнесом. Як наслідок, відповідна макроеко-
номічна політика відсутня, а відтак відсутня і локальна 
зацікавленість в утворенні регіональних кластерів. У по-
єднанні із низькою поінформованістю суспільства про 
кластери, відсутністю через це зацікавленості до участі 
в них підприємців, а також законодавчого врегулювання 
відносин та належного економіко-організаційного об-
ґрунтування у бізнесу відсутні вміння упровадити ефек-
тивну модель управління кластером, відтак використан-
ня приватного капіталу також є ускладненим.

Тому очевидним є пошук нових підходів, здатних 
перетворити кластери з перспективної моделі на реаль-
ну для втілення у відповідності із цілями та завданнями 
регіональної політики сталого розвитку.

На наш погляд, ключова роль у забезпеченні 
підтримки кластерів повинна безумовно на-
лежати державі. Україна не є виключенням. 

Водночас, за відсутності законодавчого забезпечення 
та досконалих інвестиційно-інноваційних механізмів 
формування і функціонування кластерів, фінансові 
механізми державного регулювання їх діяльності у нас 
є малоефективними. Це стосується зокрема цільового 
фінансування, прямої фінансової допомоги, надання 
субвенцій, субсидій тощо. Актуальною видається така 
підтримка з боку регіональних та місцевих органів вла-
ди яка, насамперед, здійснюватиметься не прямо, а че-
рез цілеспрямоване формування та сприяння розвитку 
інфраструктурного капіталу регіону, націлене на ство-
рення умов, за яких виникнення кластерів стане логічним 
продовження трансформації бізнесу у напрямку по-
шуку найбільш адекватних шляхів підвищення власної 
конкурентоздатності, а з іншого боку у формуванні та 
стимулюванні розвитку так званого суспільного капіталу, 
значення якого часто недооцінюється українськими 
теоретиками кластерного підходу.

Рис. 1. Роль кластерів у сталому (врівноваженому) розвитку
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На нашу думку, високим потенціалом інфраструк-
турної підтримки розвитку регіону з боку держави в 
межах реалізації кластерної політики є створення спе-
ціальних економічних зон (СЕЗ), а також технопарків та 
технополісів. Розглянемо деякі основні можливості, які 
відкриває практика створення СЕЗ з наступною транс-
формацією у кластер/кластери для успішної реалізації 
кластерної політики в Україні (табл. 2).

Водночас реалізація потенційних можливостей, 
які відкриває відновлення практики СЕЗ в Україні без-
умовно на пряму залежатиме від того, наскільки прозо-
рим, законодавчо врегульованим та відкритим буде цей 
процес. Очевидно що мова іде не про повторення прак-
тики створення СЕЗ, яка закінчилась їх повним заморо-
женням у 2005 р. через низку зловживань часто кримі-
нального характеру, а про якісно новий підхід, властивий 
практиці розвинутих країн, зокрема узгоджений зі стан-
дартами ЄС, до якого тяжіє вже тривалий час Україна.

Окрім створення СЕЗ актуальним також є спри-
яння активізації створення технопарків, які стали осно-
вою зародження кластерів у США, Індії, а також наших 
сусідніх державах – Польщі та Росії (практика створен-
ня наукоградів). Зокрема, найбільш близькою в цьому 
контексті є Польща, в якій кластерна політика на пер-
ших кроках реалізації була спрямована на формування 
технологічних парків, в яких обов’язково повинні були 
створюватися промислові кластери. Також досвід Поль-

щі є корисним і з точки зору вивчення практики функ-
ціонування СЕЗ, створення яких почалось наприкінці 
1990-х років в більшості випадків також на територіях 
непридатних для залучення інвесторів. На сучасний 
момент в Польщі діє 14 зон та активно розглядаються 
можливості та засоби перетворення СЕЗ на кластери.

Висновки. З огляду на ряд існуючих бар’єрів на шля-
ху реалізації регіональної кластерної політики в Україні, 
насамперед, слабкий суспільний та інфраструктурний 
капітал, актуальною залишається домінантна роль дер-
жави у цьому процесі. Водночас, з огляду на специфіку 
умов, в яких перебуває наша країна, використання дер-
жавного капіталу для фінансування та підтримки роз-
витку кластерів в регіонах є обмеженим. Перспектив-
ним інструментом кластерної політики ми вважаємо 
відновлення практики СЕЗ та подальший розвиток 
технопарків та технополісів. Відтак об’єктом подальших 
наукових пошуків є поглиблене дослідження зв’язків, 
насамперед, між концепцією кластера і концепцією 
спеціальних економічних зон. n
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Як правило СЕЗ та кластери розглядають як альтернативні інструмен-
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ємницька активність як в напрямку конкуренції, так і кооперації з 
метою підвищення конкурентоздатності

Низька інноваційна здатність + Одним з головних напрямів для яких в СЕЗ передбачається преферен-
ційний режим є інноваційна діяльність
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Виробнича інфраструктура + / – В СЕЗ як правило передбачається спеціальний режим інвестування, 
що означає законодавче закріплення податкових, фінансових, митних 
та інших видів пільг, що в комплексі є непрямим чинником стимулю-
вання росту інвестицій з боку бізнесу в інфраструктуру та досліджен-
ня. З іншого боку успішні СЕЗ як і кластери виступають ареалами еко-
номічного простору, де розміщуються підприємства галузей-лідерів, 
які у ході розвитку стають полюсами тяжіння факторів виробництва. 
Такі географічно сконцентровані скупчення підприємств, галузей 
і пов’язаних із ними процесів здатні викликати подальший розви-
ток економічної діяльності у всій зоні свого впливу (підлеглі фірми і 
території) завдяки впливу на зайнятість, підприємницьку активність, 
рівень виробництва, розширення попиту як на кінцеву продукцію, так 
і на послуги підприємств обслуговуючої сфери, розширення ринкових 
зв’язків між підприємствами різних галузей

Фінансова інфраструктура + / –

Логістична інфраструктура + / –

Маркетингова інфраструктура + / –

Інформаційна інфраструктура + / –

Інноваційна інфраструктура +/–

Підтримуюча інфраструктура + / –

Відсутність локальної зацікавленості 
в створенні кластерів з боку регіо-
нальних органів влади

+ / –

У випадку досягнення поставлених завдань створення СЕЗ, насам-
перед щодо розвитку регіонів та виведення їх із кризового стану, у 
регіональних органів влади з’являться реальні стимули та компетенції 
у питаннях щодо впровадження кластерів

Таблиця 2
Роль відновлення практики створення СЕЗ в Україні у реалізації кластерної політики
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На сьогодні процес управління соціальним, 
економічним, промисловим, технічним, 
інфраструктурним розвитком регіонів потребує 

суттєвого удосконалення. Як показує світова практика, 
створення ефективної системи лікарського забезпечен-
ня і забезпечення високої конкурентоспроможності 
в країні і стабільного економічного зростання 
суб’єктів фармацевтичної галузі забезпечує ство-
рення фармацевтичних кластерів завдяки сприянню 
інноваційної активності учасників кластеру, впровад-
женню ориганільних лікарських засобів (ЛЗ), новітніх 
технологій їх виробництва, сучасних методів управління 
й організації просування ЛЗ і т. п. Як свідчать проведені 
дослідження, основними проблемами, які перешкоджа-
ють створенню кластерів в Україні, є відсутність довіри 
підприємців і їх бажання до кооперації, недосконала дер-
жавна, регіональна і місцева політика щодо підтримки 
кластерів, відсутність досвіду і відповідної нормативно-
правової бази для розвитку державно-приватного парт-
нерства та розвиненої логістично-інформаційної й 
фінансової інфраструктури тощо.

УДК 661.65

оРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДи ПоБУДоВи 
ФАРМАЦЕВТичНиХ кЛАСТЕРІВ В УкРАЇНІ
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На сьогодні кластеризація отримала широке роз-
повсюдження в розвинених країнах. За кількістю компа-
ній, які функціонують в кластерному середовищі, лідирує 
Великобританія (84% компаній), Латвія (67% компаній) 
та Ірландія (64% компаній), середню позицію посідають 
Італія (43%), Болгарія (35%) і Австрія (34%). Найменший 
рейтинг у Греції, Естонії й Литви (по 9%), Польщі та Чесь-
кої республіки (по 4%), Кіпра (3% компаній) [1].

Для України актуальність створення фармацев-
тичних кластерів (ФК) обумовлена необхідністю своє-
часності забезпечення населення високоякісними ЛЗ у 
необхідних обсягах за доступною ціною, технологічним 
відставанням вітчизняних ФП (фармацевтичних підпри-
ємств) в порівнянні з діяльністю підприємств розвине-
них країн, погіршенням економічного стану в країні в ці-
лому, необхідністю створення нових робочих місць, над-
ходження в регіон бюджетних коштів, зниження бар’єрів 
виходу на ринок оригінальних ЛЗ, актуальністю підви-
щення ефективності регіональної кооперації тощо.

ФК – це галузево-територіальне добровільне 
об’єднання наукових структур (розробників ЛЗ), вироб-
ничих компаній, дистриб’юторів, аптек, постачальників 
обладнання, комплектуючих і спеціалізованих послуг, 
лікувально-медичної бази для оцінки і впровадження 
розробок, об’єктів інфраструктури (науково-дослідні 
інститути (НДІ), вищих навчальних закладів (ВНЗ) та 
інших організацій), які доповнюють один одного, тісно 
співпрацюють з НДІ інших галузей, громадськими орга-
нізаціями і органами місцевої влади з метою підвищен-


