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Глобалізація економіки, процес підготовки до вхо-
дження України в єдиний європейський економіч-
ний простір висуває вимоги щодо пошуку нових 

підходів підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств, регіонів, народного господарства. Традиційні 
інструменти не повною мірою відповідають європей-
ським умовам господарювання, викликам зовнішньо-
го середовища та не дозволяють системно вирішувати 
існуючі проблеми адаптації вітчизняних підприємств 
до світових стандартів. За таких умов затребуваними 
стають науково-інноваційні ресурси, науковий супровід 
підвищення конкурентоспроможності економіки, мо-
дернізація інфраструктури. Світовий досвід показав, що 

дієвим інструментом створення нових інституційних 
механізмів підвищення ефективності взаємодії бізнесу, 
держави, науково-дослідних та освітянських центрів в 
інноваційному процесі є гнучке кластерне об’єднання 
суб’єктів інноваційної діяльності.

Ґрунтовними дослідженнями розвитку теорії кла-
стерів є роботи всесвітньовідомих науковців М. Порте-
ра [1] та C. Ketels, О. Memedovic [5]. Обґрунтуванню не-
обхідності та окремим аспектам кластеризації в Украї ні 
присвячено праці С. Соколенко [3], М. Кропивко [7],  
П. Саблука [7], С. Онишко [8], В. Гейця [9] та ін.

Проте серед учених не існує єдиного підходу до 
ви значенння поняття «інноваційні кластери», недостат-
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ньо формалізованими є підходи до їх практичної орга-
нізації, малодослідженим залишається вплив означених 
кластерів на конкурентноспроможність економіки. 

Мета статті – всебічне дослідження наукового 
доробку та узагальнення кращих світових практик під-
тримання процесів кластеризації у світі, які дозволять 
сформувати вектор спрямованої дії субєктів вітчизняної 
інноваційної діяльності в напрямку швидкої адаптації до 
світових стандартів, а також обґрунтування доцільності 
створення та функціонування кластерів в Україні. 

Побудова якісних інноваційних кластерів є ак-
туальною тенденцією світового економічного 
розвитку. Їх застосування в Україні може стати 

каталізатором національного економічного розвитку. 
Однозначного, загальноприйнятого визначення 

терміна «кластер» не існує. За визначенням М. Порте-
ра, кластер є втіленням складної системи взаємозв’язків 
між економічними суб’єктами, які дозволяють підсили-
ти корисний ефект від підприємницької діяльності та 
виступають дієвим інструментом організації економіки, 
контролю економічної діяльності, підвищення конку-
рентоспроможності як окремих суб’єктів господарю-
вання, так і регіонів, країн, макроінтеграційних угру-
повань у цілому [1]. Автор, окрім економічних ефектів, 
визначає територіальний вектор процесу кластероутво-
рення, визнає його синергетичну дію на результати під-
приємницької діяльності. 

Найбільш вживані визначення поняття «кластер» 
ученими світу пов’язують його з місцевим або регіо-
нальним розмахом мереж. Більшість визначень розділя-
ють поняття кластерів як локалізованих мереж спеціа-
лізованих організацій, чиї процеси виробництва тісно 
зв’язані через обмін товарами, послугами і/або знання-
ми. Наприклад, L. van den Berg, E. Braun, W. van Win-L. van den Berg, E. Braun, W. van Win-
den (Growth Clusters in European Cities, 2001), P. Wood, 
J. Simmie, J. Sennett (Innovation and Clustering in the Lon-
don Metropolitan Region, 2002) визначають інноваційний 
кластер як велику кількість зв’язаних індустріальних  
і/або сервісних компаній з високим рівнем співпраці 
(зазвичай через ланцюг постачань), що функціонують в 
однакових ринкових умовах [2]. 

Регіональні кластери відносять зазвичай до гео-
графічно обмежених концентрацій взаємозв’язаних 
фірм, які можуть використовуватися як ключове сло-
во для більш ранніх концепцій індустріальних районів, 
спеціалізованої промислової агломерації та місцевих 
виробничих систем OECD (World congress on local clus-
ters, Regional clusters in Europe 2001–2002). Кластери, як 
важливий елемент підвищення індивідуальної конку-
рентоспроможності, визначають E. M. Bergman, E. Feser 
(Industrial and Regional Clusters: Concepts and Compara-
tive Applications, 1999) і Т. Andersson та ін. (The Сluster 
Policies Whitebook, 2004) [2].

Вітчизняні дослідники в основному визначають 
поняття «кластер» як мережеву групу близьких, гео-
графічно взаємозв’язаних компаній і організацій, які 
співпрацюють у певному виді бізнесу, характеризують-
ся спільними напрямками діяльності та взаємним до-
повненням. Даний підхід значно звужує визначення 

кластера, наведене М. Портером, оскільки залишає поза 
увагою можливі економічні ефекти, що дає дієва клас-
теризація; не передбачає такого важливого наслідку, як 
можливість підвищення конкурентоспроможності під-
приємницької діяльності. У зв’язку з цим заслуговують 
на увагу такі визначення, що були сформульовані окре-
мими вітчизняними вченими. Кластер – це:
 добровільне об’єднання підприємців, які тісно 

співпрацюють з науковими установами та міс-
цевою владою з метою підвищення конкурен-
тоспроможності власної продукції та сприяння 
економічному розвитку регіону. Кластерний 
підхід дозволяє поєднати всі переваги спів-
робітництва між компаніями та поглибити їх 
спеціалізацію, створюючи значний мультиплі-
кативний ефект в економіці [3];

 об’єднання взаємодоповнюва¬них підприємств, 
організацій і зв’язаних з ними за географічною 
й функціональною ознаками органів держав-
ного управління, наукових закладів тощо на 
засадах спільної діяльності на певній території 
з виробництва конкурентоспроможної на вну-
трішньому та зовнішньому ринках продукції та 
збільшення прибутків учасників кластера [4]. 

Хоча запропоновані визначення не вирізняють 
кластер як інноваційний і видаються дещо розмитими, 
очевидно, що тут чітко прослідковується зв’язок з на-
уковими установами, що, по-суті, вирізняє саме іннова-
ційні кластери з ряду інших.

В узагальненому вигляді інноваційні кластери до-
цільно визначати як концентрацію суб’єктів рин-
ку, державних, наукових тощо, розміщених на пев-

них територіях та/або пов’язаних спільними інтересами 
та взаємодією, спільна (у визначених межах) діяльність 
яких забезпечує оптимальний економічний ефект і ста-
лий розвиток територій. Таким чином, ми не лише під-
тримуємо поширене бачення конкурентоспроможності 
як важливого наслідку функціонування інноваційних 
кластерів, а й враховуємо інші економічні наслідки ді-
яльності для його учасників (покращення економічної 
ефективності та результативності діяльності тощо), пе-
редбачаємо позитивні ефекти для розвитку територій 
як данину сталому розвитку.

Інноваційний кластер – це структура зі значимою 
(у порівнянні з галузевими та національними показника-
ми) часткою інноваційної продукції, а також із сформо-
ваною інноваційною інфраструктурою, що включає вза-
ємодію між собою стейкхолдерів регіональної інновацій-
ної системи (освітні та наукові установи, центри дослі-
джень і розробок, центри трансферу технологій, бізнес-
інкубатори, технопарки, громадські організації, фінансові 
інститути, центри кластерного розвитку тощо). 

Розвиток інноваційних кластерів, як правило, від-
бувається за ініціативи її потенційних членів, у рамках 
кластерної політики держави,. Світовий досвід розви-
тку інноваційних кластерів свідчить про доцільність 
їх державної підтримки. Багато країн світу, у тому чис-
лі Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Канада, 
Малайзія, Норвегія, Республіка Корея, Сінгапур, США, 
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Фінляндія, Франція, Швеція, Японія, цілеспрямовано 
стимулюють розвиток інноваційних кластерів. У рамках 
державної кластерної політики застосовується широкий 
спектр механізмів та інструментів підтримки і стиму-
лювання розвитку інноваційних кластерів, включаючи 
створення спеціалізованих координаційних, консульта-
тивних і робочих органів, забезпечення організаційної 
та експертно-аналітичної підтримки розвитку класте-
рів, пряме державне фінансування, реалізацію програм 
і проектів їх розвитку і т. ін. Для координації діяльності 
органів виконавчої влади у сфері кластерної політики 
Федеральним урядом США створено спеціальну комі-
сію з інноваційних кластерів (the Federal Task Force on 
Regional Innovation Clusters) [5]. В її функції входить ко-
ординація дій влади у сфері формування єдиної сприят-
ливої політики по відношенню до існуючих кластерів та 
стимулювання створення та функціонування нових. 

Інформаційну, освітню, наукову, консалтингову, а та-
кож організаційну та маркетингову підтримку тери-
торіальним кластерам в Європі надають ряд створе-

них для цих цілей структур: Європейська група по клас-
терній політиці (European Cluster Policy Group), Євро-
пейський кластерний альянс (European Cluster Alliance), 
Кластерна інноваційна платформа (Cluster Innovation 
Platform) [6]. Активно залучені в розробку рекомендацій 
з проведення національної кластерної політики і провід-
ні міжнародні організації, у тому числі ОЕСР, Всесвітній 
банк, Азійський банк розвитку, Європейська комісія.

Для забезпечення організаційної та експертно-
аналітичної підтримки розвитку територіальних клас-
терів за підтримки Європейської комісії регулярно ви-
конуються науково-дослідні роботи, здійснюється мо-
ніторинг їх розвитку (наприклад, у рамках бази даних 
Erawatch-inno-policy Trendchart). У межах державної 
кластерної політики більшості провідних країн здійсню-
ється пряме державне фінансування реалізації програм 
і проектів розвитку інноваційних кластерів. Практика 
реалізації державної кластерної політики в провідних 
країнах свідчить про її високу ефективність і результа-
тивність. У результаті реалізації програми Біорегіо в Ні-
меччині на 300% збільшилася кількість біотехнологічних 
компаній, що дозволило створити понад 9000 робочих 
місць. Зараз Німеччина є європейським лідером у сфері 
біотехнології, локалізуючи на своїй території приблизно 
500 компаній [5].

У векторі світових підходів до підтримки іннова-
цій стратегія інноваційного розвитку нашої держави 
повинна передбачати формування мережі інноваційних 
кластерів. Їх розвиток дозволить забезпечити оптимі-
зацію знаходження вітчизняних підприємств у вироб-
ничих ланцюжках створення вартості, сприяючи підви-
щенню міри переробки сировини, імпортозаміщенню 
а також підвищенню рівня нецінової конкурентоспро-
можності вітчизняних товарів і послуг.

Формування і розвиток інноваційних кластерів 
може стати в Україні ефективним механізмом залучення 
прямих іноземних інвестицій і активізації зовнішньое-
кономічної інтеграції. Включення вітчизняних класте-
рів у глобальні ланцюжки створення доданої вартості 

дозволить істотно підняти рівень національної техноло-
гічної бази, підвищити швидкість і якість економічного 
зростання за рахунок підвищення міжнародної конку-
рентоспроможності підприємств, що входять до складу 
інноваційного кластера, шляхом придбання і впрова-
дження критичних технологій, новітнього обладнан-
ня. Підприємства – члени кластера отримають доступ 
до сучасних методів управління, спеціальних знань та 
ефективних можливостей виходу на висококонкурентні 
міжнародні ринки.

Заходи державної підтримки інноваційних кластерів 
варто здійснювати в рамках приватно-державного 
партнерства в інноваційній сфері. Перелік інно-

ваційних кластерів доцільно формувати за підсумками 
конкурсного відбору спільно із зацікавленими органами 
виконавчої влади, запрошених експертів, представників 
наукових організацій, інститутів розвитку, представ-
ників громадських організацій, компаній з державною 
часткою, консалтингового бізнесу. Перевага має нада-
ватися конкурентоспроможним групам підприємств, 
що демонструють високу динаміку зростання обсягів 
виробництва, з достатнім науково-технічним потенціа-
лом дослідницьких і освітніх організацій, зосереджених 
у рамках кластера. Враховуючи стратегічні пріоритети 
розвитку вітчизняної економіки та світові інноваційні 
тенденції, найбільш привабливими виглядають інно-
ваційні кластери в машинобудуванні, компаніях ІТ-
сектора, сектора біотехнології, паливно-енергетичного 
комплексу та металургії. 

Очевидно, що кластери характеризуються різни-
ми моделями територіальної організації та пропорціями 
співвідношення науково-технічної та виробничої діяль-
ності в структурі їх зайнятості. З точки зору територі-
альної організації моделі можуть бути представлені в 
чітко окреслених територіальних кордонах, які практич-
но збігаються з кордонами муніципальних утворень, або 
моделі, які об’єднують підприємства, наукові та освітні 
організації в рамках мережевих структур великих агло-
мерацій. При цьому розвиток кластера передбачається 
тут за рахунок інтенсивнішого трансферу результатів 
науково-технічних досліджень у діяльність вже існуючих 
промислових компаній, а також створення нових малих 
і середніх підприємств, що вбудовуються у сформований 
великими компаніями ланцюжок доданої вартості.

Програми розвитку кластерів повинні бути зорієн-
товані на використання світового доробку та потенціалу 
розташованих на їх території наукових і освітніх орга-
нізацій місцевого рівня. Варто передбачити залучення 
великих, у т. ч. зарубіжних, компаній до розгортання ви-
сокотехнологічного виробництва за рахунок наявного 
кадрового потенціалу та дослідницької інфраструктури 
кластерів, а також активний розвиток малого і середньо-
го інноваційного підприємництва за рахунок комерці-
алізації технологій. Різноманітність моделей розвитку 
кластерів визначає необхідність використання макси-
мально гнучкого застосування інструментів державної 
підтримки, з урахуванням специфіки кожного конкрет-
ного випадку. У цілому кластери повинні володіти зна-
чним потенціалом зростання. Основними напрямами, по 
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яких у пілотних програмах розвитку кластерів має бути 
заплановано досягнення значних результатів, є розвиток 
сектора досліджень і розробок, розвиток виробничої та 
інвестиційної діяльності.

Науково-технологічний потенціал кластерів зна-
чною мірою визначається обсягом витрат на 
інноваційні дослідження їх учасників. Критична 

ситуація в державі з фінансовими ресурсами вносить 
корективи і в заходи державної підтримки кластерів. 
Перевага має надаватися не прямому фінансуванню,  
а визначеним напрямкам підтримки інноваційних клас-
терів. Найбільш реальними в нинішній ситуації є:
 надання субсидії місцевим бюджетам на цілі 

реалізації заходів, передбачених програмами 
розвитку інноваційних кластерів;

 забезпечення підтримки реалізації заходів про-
грам розвитку інноваційних кластерів у рамках 
міждержавних цільових програм;

 залучення державних інститутів розвитку до 
реалізації програм розвитку інноваційних клас-
терів;

 стимулювання участі компаній з державною 
часткою, що реалізовують програми інновацій-
ного розвитку, в діяльності кластерів; 

 поширення на територію базування інновацій-
них кластерів частини податкових пільг.

Концептуальні цілістворення інноваційних клас-
терів визначаємо таким чином: 
 створення інноваційної науково-виробничої 

структури, що сприяє ефективній реалізації та 
нарощуванню інноваційного потенціалу регіону;

 встановлення звязку між бізнес-інкубаторами, 
вишами, науковими установами та інновацій-
ними компаніями;

 створення оптимальних умов для розвитку ма-
лих і середніх компаній у сфері високих техно-
логій;

 розвиток кадрового потенціалу в науково-
технічних галузях; 

 забезпеченння прискореного розвитку високо-
технологічних підприємств регіону.

Досягнення поставлених цілей забезпечується 
шляхом активізації роботи по двох напрямках: створен-
ня необхідних умов для реалізації інноваційного потен-
ціалу та комерціалізації інновацій. Для цього резидентам 
має бути забезпечений доступ до найбільш актуальних 
інноваційнних послуг: використання високотехнологіч-
ного обладнання, організація інноваційних виставок, 
венчурних ярмарок, взаємодія з установами освіти, на-
дання комплексу консалтингових послуг; забезпечення 
зростаючого попиту на інновації з боку успішних ком-
паній в напрямку галузевої спеціалізації інноваційного 
кластера. Це повинно стати результатом разміщення і 
взаємодії компаній, що працюють у сфері інформацій-
них технологій, нано- та мікроелектроніки.

ВИСНОВКИ
Всебічне дослідження наукового доробку теоре-

тичних аспектів процесів кластеризації, розбіжність в 

існуючих визначеннях зумовила необхідність предста-
вити власне бачення терміна «інноваційний кластер». 
В узагальненому вигляді інноваційні кластери доцільно 
визначати як концентрацію суб’єктів ринку, державних, 
наукових установ тощо, розміщених на певних тери-
торіях та/або пов’язаних спільними інтересами та вза-
ємодією, спільна (у визначених межах) діяльність яких 
забезпечує оптимальний економічний ефект і сталий 
розвиток територій.

Узагальнення кращих світових практик підтримки 
процесів кластеризації дозволяє не лише обгрун-
тувати доцільність створення та функціонування 

кластерів в Україні, а й адаптувати їх до вітчизняних умов 
з урахуванням нинішніх реалій вітчизняної інноваційної 
діяльності. Критична ситуація в державі з фінансовими 
ресурсами зумовлює необхідність змістити вектор під-
тримки інноваційних кластерів з прямого фінансування 
до окремих стимулюючих напрямків, що дозволить при-
скорити їх адаптацію до світових стандартів та створить 
можливості для функціонування кластерів в Україні.    
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Орищин т. М., Боберська Н. В. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування
Метою статті є дослідження чинників, які визначають позитивний інвестиційний клімат в Україні. Серед них: потенційно місткий ринок, на-
явність багатих природних ресурсів, достатній науково-технічний потенціал, значний сільськогосподарський потенціал (вигідне географічне 
розташування, сприятливий клімат, родючі ґрунти), розвинена інфраструктура, кваліфіковані трудові ресурси, сформована законодавча база з 
питань іноземних інвестицій. Проаналізовано сучасний стан інвестиційного клімату в Україні, який характеризується високим рівнем ризикова-
ності. Обґрунтовано актуальність здійснення таких необхідних заходів для поліпшення інвестиційного клімату в Україні: боротьба з корупцією, 
реформа судової гілки влади та правоохоронних органів, формування сприятливого інвестиційного іміджу, сприяння розвитку інвестиційної інф-
раструктури та фондового ринку, підтримка малого підприємництва. 
Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, ресурси, інвестор, інвестиційна привабливість.
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и пути его формирования
Целью статьи является исследование факторов, определяющих 
положительный инвестиционный климат в Украине. Среди них: по-
тенциально емкий рынок, наличие богатых природных ресурсов, 
достаточный научно-технический потенциал, значительный сель-
скохозяйственный потенциал (выгодное географическое положение, 
благоприятный климат, плодородные почвы), развитая инфраструк-
тура, квалифицированные трудовые ресурсы, сформированная за-
конодательная база по вопросам иностранных инвестиций. Проана-
лизировано современное состояние инвестиционного климата в 
Украине, который характеризуется высоким уровнем рискованности. 
Обоснована актуальность осуществления таких необходимых мер по 
улучшению инвестиционного климата в Украине: борьба с коррупцией, 
реформа судебной ветви власти и правоохранительных органов, фор-
мирование благоприятного инвестиционного имиджа, содействие 
развитию инвестиционной инфраструктуры и фондового рынка, под-
держка малого предпринимательства. 
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and Ways for its Formation
The article is aimed at studying the factors that determine the positive invest-
ment climate in Ukraine. These include the potentially inclusive market, the 
availability of abundant natural resources, the sufficient scientific and tech-
nological potential, the significant agricultural potential (advantageous geo-
graphical location, favorable climate, fertile soils), the developed infrastruc-
ture, the skilled labor resources, and a developed legislative framework for 
the issues of foreign investment. The current status of the investment climate 
in Ukraine, which is characterized by a high level of risk, has been analyzed. 
Relevance of such necessary measures to improve the investment climate in 
Ukraine has been substantiated: countering the corruption, reform of the ju-
dicial branch and the law enforcement bodies, development of a favorable 
investment image, facilitation to the investment infrastructure and the stock 
market, and support for small entrepreneurship.

Keywords: investment climate, investments, resources, investor, investment 
attractiveness.
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