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В статті досліджено показники, за допомогою яких Європейський союз та міжнародні організації визначають рівень 

розвитку кластерних форм організації підприємств. Визначені програми, що передбачають фінансове сприяння розвитку 

кластерів в Європейському Союзі. При вивченні нормативних документів щодо розвитку кластерів в Україні було 

з’ясовано, що серед мотиваційних механізмів фінансові заходи не передбачені. Увага законодавства до розвитку кластерів 
може сприяти лише наданню адміністративної підтримки за ініціативи місцевої влади. Проаналізована динаміка 

кількості об’єднань підприємств в Україні та визначено, що протягом 2012-2018 років частка обєднань у кількості 

юридичних осіб знижується, що свідчить про недостатній розвиток кластерного напряму. Проаналізовано необхідний 

склад кластерів, серед елементів якого мають бути фірми, університети чи дослідницькі організації, державні установи 
та каталітичні організації. Порівняно відповідний склад деяких кластерів на прикладі Румунії та України та визначено, що 

в Україні не вистачає учасників за складом, особливо державних установ, що свідчить про їх індиферентність до розвитку 

кластерно-інноваційних форм організації підприємств. Таким чином, необхідно приділити більше уваги щодо сприяння 

розвитку кластерів в Україні, використовуючи такі напрями сприяння, як фінансовий та адміністративний механізми, з 
контролюванням звітності щодо наявності та розвитку кластерів в регіоні. 

Ключові слова: кластер, показники розвитку кластеру, учасники кластеру, сприяння держави розвитку кластерів, 

програми фінансування кластерів 

Табл.: 4. Бібл.: 21. 
 

В статье исследованы показатели, с помощью которых Европейский союз и международные организации определяют 

уровень развития кластерных форм организации предприятий. Определены программы, предусматривающие финансовое 
содействие развитию кластеров в Европейском Союзе. При изучении нормативных документов по развитию кластеров в 

Украине было определено, что среди мотивационных механизмов финансовые меры не предусмотрены. Внимание 

законодательства к развитию кластеров может способствовать лишь предоставлению административной поддержки 

по инициативе местных властей. Проанализирована динамика количества объединений предприятий в Украине и 
определено, что в течение 2012-2018 годов доля объединений в количестве юридических лиц снижается, что 

свидетельствует о недостаточном развитии кластерного направления. Проанализированы необходимый состав 

кластеров, среди элементов которого должны быть фирмы, университеты или исследовательские организации, 

государственные учреждения и каталитические организации. Проведено сравнение соответствующего состава 
некоторых кластеров на примере Румынии и Украины и определено, что в Украине не хватает участников по составу, 

особенно государственных учреждений, что свидетельствует об их индифферентности к развитию кластерно -

инновационных форм организации предприятий. Таким образом, необходимо уделить больше внимания по содействию 

развитию кластеров в Украине, используя такие направления содействия, как финансовый и административный 
механизмы, с контролированием отчетности о наличии и развитии кластеров в регионе. 

Ключевые слова: кластер, показатели развития кластера, участники кластера, содействие государства развитию 

кластеров, программы финансирования кластеров 

Табл.: 4. Библ.: 21.  
 

The article examines the indicators with the help of which the European Union and international organizations determine the 

level of cluster forms development of enterprises organization. Programs have been identified that provide financial assistance for 

the development of clusters in the European Union. When studying regulatory documents on the development of clusters in Ukraine, 
it was determined that among the motivational mechanisms financial measures are not provided. The attention of legislation to the 

development of clusters can only contribute to the provision of administrative support at the initiative of local authorities . Analyzed 

the dynamics of the number of associations of enterprises in Ukraine and determined that during 2012-2018 the share of associations 
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in the number of legal entities is reduced, which indicates a lack of development of the cluster direction. Analyzed the necessary 

composition of clusters, among the elements of which should be firms, universities or research organizations, government agencies 
and catalytic organizations. A comparison was made of the corresponding composition of some clusters on the example of Romania 

and Ukraine, and it was determined that Ukraine lacks participants in composition, especially public institutions, which indicates 

their indifference to the development of cluster-innovative forms of enterprise organization. Thus, it is necessary to pay more 

attention to promoting the development of clusters in Ukraine, using such areas of assistance as financial and administrative 
mechanisms, with monitoring reporting on the availability and development of clusters in the region. 

Key words: cluster, cluster development indicators, cluster participants, state assistance to cluster development, cluster 

financing programs 

Tabl.: 4. Bibl.: 21.  
JEL Classіfіcatіon: H 540, O 100  

 

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток кластерних форм організації підприємств 

вважається таким, що підтримує високий рівень конкурентоспроможності та інноваційного 

розвитку таких підприємств. Через цей факт розвитку кластерів приділяють увагу як 

міжнародні організації, так і уряди багатьох країн. Оцінка рівня розвитку кластерів 

аналізується при розрахунку індексу конкурентоспроможності та глобального індексу 

інновацій.  

Позитивний розвиток кластерів не в останню чергу пов'язаний з увагою до них державної 

влади через сприяння на фінансовому та адміністративному напрямах. Важливість державної 

складової в розвитку кластерів проявляється в тому, що державні установи визначені одниим 

з обов’язкових елементів складу кластерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кластерно-інноваційних форм 

організації підприємств присвячені публікації закордонних та вітчизняних вчених, серед 

яких можна виокремити таких авторів: К.С. Баделе, О.Б. Ватченко, М. Гус, М. Дельгадо, 

Д. Косніта, О.О. Куншенко, М. Портер, М.П. Тюхтій, В.О. Чевганова, С. Штерн, 

Д.Д. Фунденіа та інших.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальність теми 

дослідження зумовлена тим, що кластерні форми організації підприємств сприяють значному 

підвищенню рівня їх конкурентоспроможності та інноваційності. Враховуючи досвід 

Європейського Союзу з врегулювання мотиваційних механізмів кластерного розвитку 

підприємств, є можливим вироблення рекомендацій щодо участі державних установ в 

розвитку кластерних форм організації національних підприємств.  

Мета статті. Мета статті полягає в дослідженні шляхів сприяння публічного управління 

розвитку кластерних форм об’єднань підприємств, враховуючи їх позитивний вплив на 

рівень конкурентоспроможності та інноваційності підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Кластери - це групи незалежних компаній, що діють в 

певній галузі, щоб стимулювати інноваційну діяльність шляхом заохочення інтенсивних 

взаємодій, використання загальних послуг, обміну досвідом і знаннями та стимулювання 

передачі технологій, створення мереж та поширення інформації серед підприємств кластера. 

Інноваційні кластери, швидше за все, забезпечать новий тип економіки, що базується на 

інноваціях, за допомогою створення щільних потоків знань для зміцнення підприємництва, 

стимулюючи формування нових підприємств, тим самим впливаючи на регіональні 

економічні показники. З точки зору економіки, заснованої на знаннях, для будь-якої 

успішної стратегії інновацій продукту вона повинна забезпечувати участь компаній в 

альянсах, які дозволяють здійснювати недорогу передачу технологій [1]. 

Особливістю кластерів, за визначенням М.Портера, є географічна концентрація 

організацій визначеної галузі, що об’єднуються навколо великої організації. Це збільшує 

конкуренцію між ними та відповідно, конкурентоспроможність [2]. Основоположною 

характеристикою кластерів є те, що вони забезпечують інноваційність. Так, завдяки завдяки 

широкому спектру учасників, наявності розвиненої інфраструктури, інтенсивності і 
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високому рівню інформаційних потоків, комунікації, доступу до особливих або лімітованих 

чинників виробництва, концентрації висококваліфікованих кадрів, більш гнучким і 

ефективним виробничим діям, наявності конкуренції між учасниками створюється база не  

тільки для впровадження, але і створення інновацій [3]. 

Першу спробу оцінки субнаціональних інноваційних кластерів при розрахунку 

Глобального індексу інновацій (GII) зроблено в 2017 р., оскільки вважається, що інноваційні 

кластери потрібні задля досягнення національних інноваційних успіхів. Найбільші кластери 

в GII вимірюються патентуванням за Договорами про патетну кооперацію, спираючись на 

передові методи картографування та дані патентування ВОІВ. Разом з тим, така оцінка 

досить складна та не завжди доступні дані [4]. Україна за цим показником у 2018 р. 

поліпшила своє становище на 18 місць і зайняла зайняла 98 місце серед 127 країн [5]. 

Через важливість кластерів в ЄС існують програми фінансування їх розвитку. На 

європейському рівні існують такі ресурси кластерного фінансування: EEA Financial 

Mechanism, для фундаментальних та прикладних досліджень; EUREKA – програма 

фінансування кластерів в таких областях: ІКТ, енергія, розробка технологій; FP7 framework 

program, фінансування кластерів також доступне через Програми IDEAS, COOPERATION 

для розвитку дослідницьких проектів; INTERREG IVC Regions of knowledge, з метою 

підвищення ефективності політики регіонального розвитку щодо інновацій, економіки знань, 

оточення, запобігання ризику. Політика ЄС підтримує створення, розвиток і фінансування 

кластерів, вимагаючи від держав-членів просувати кластерну політику в національних 

програмах, щоб стимулювати бізнес. Після створення Європейської кластерної обсерваторії, 

було визначено близько 2000 кластерів (як регіональні агломерації, в тому числі 38% робочої 

сили). Для аналізу розвитку кластерів на регіональному та місцевому рівнях були виділені 

макроекономічні показники, а саме: кількість співробітників, темпи зростання 

співробітників, темпи зростання підприємств, відносини між працівниками і 

підприємствами, заробітна плата на одного працівника, розмір агломерації, класифікація 

експертів, спеціалізація і концентрація в певній галузі [1]. Відзначимо, що вони істотно 

відрізняються від показника, який визначений в якості основного при визначенні кластерів в 

Глобальному індексі інновацій. 

Дельгадо, Портер і Штерн вивчали роль регіональних кластерів як груп тісно пов'язаних і 

взаємодоповнюючих підприємств галузі, що діють в регіоні, на регіональні економічні 

показники. Компанії-члени сильного кластера отримують вигоду від розширення підрозділів, 

зайнятих осіб, збільшення заробітної плати і більшої кількості патентів [1; 6].  

В Україні немає законодавчої бази щодо мотиваційного механізму створення та розвитку 

кластерів. В законодавстві України присутня увага до створення кластерів [7-14], насамперед 

інноваційно-орієнтованих з віднесенням їх до інноваційної інфраструктури, але законодавчо 

визначених пільг для їх розвитку не спостерігається. Отже, планується адміністративна 

підтримка, яка залежить від активності місцевої влади в контексті мотивації створення 

кластерів. Так, наприклад, місцева влада в Чернівцях надала ІТ-кластеру Cluster bit 

безкоштовні приміщення у користування [15]. 

Однак щодо інноваційних кластерів, якими можуть бути технопарки, інша ситуація. В 

Україні існують наступні пільги для наявних технопарків (яких зареєстровано 16): для 

реалізації проектів технологічних парків щорічно в Державному бюджеті України за 

бюджетною програмою підтримки діяльності технологічних парків визначаються кошти, що 

спрямовуються на: (1) повне або часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування (на умовах 

інфляційної індексації) проектів технологічних парків; (2) повну або часткову компенсацію 

відсотків, сплачуваних виконавцями проектів технологічних парків комерційним банкам та 

іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів технологічних парків.  Для 
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реалізації проектів технологічним паркам, їх учасникам та спільним підприємствам, що 

виконують ці проекти, державою надаються цільові субсидії у вигляді: сум ввізного мита 

при ввезенні в Україну для реалізації проектів технологічних парків нових устаткування, 

обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні [16].  

 

Таблиця 1 

Рекомендації щодо створення кластерів в українському законодавстві  

Законодавчий документ Сутність документа стосовно кластерів 

Стратегія секторної конкуренто-
спроможності для України, що 

розроблена ОЕСР [7] 

Створення кластерів є найважливішим заходом поряд з 
доступом до фінансування, інвестиційною політикою та 

підвищенням професійності 

Рекомендації парламентських 
слухань про транскордонне 
співробітництво [8] 

Кластери є ефективною формою забезпечення 
транскордонного співробітництва з метою посилення 
євроінтеграційних процесів 

Концепція загальнодержавної 
цільової економічної програми 
розвитку до 2020 р. [9] 

Необхідно забезпечити ефективний інноваційний 
розвиток шляхом створення науково-інноваційно-
виробничих кластерів, що складаються з галузевих 
наукових інститутів та державних підприємств з 
незадіяними виробничими потужностями 

Експортна стратегія України [10] Перспективні для розвитку напрями та відповідні 
кластери: (1) розвиток інновацій через аерокосмічний 
сектор та пов’язані сектори, такі як розробка 
програмного забезпечення та інформаційних і 
комунікаційних технологій, виробництво запчастин для 

авіаційної промисловості, послуги з технічного 
обслуговування для авіаційної промисловості, 
машинобудування; (2) поліпшення іміджу України через 
туризм та креативні індустрії; (3) глибша переробка 
аграрної сировини через розвиток харчової 
промисловості. 

Концепція розвитку цифровізації 
економіки [11] 

Пропонується використовувати інжинірингові кластери, 
які спрямовані на пошук та розроблення нових 
промислових продуктів, генерацію ідей, промисловий 
дизайн, створення прототипів 

Стратегія розвитку аграрного 
сектору економіки [12] 

В аграрному секторі пропонується підтримувати 
кооперацію із застосуванням кластерної моделі. 

Стратегія розвитку туризму [13] Кластерна модель поряд з державно-приватним 

партнерством та соціальним замовленням є ефективною 
формою вдосконалення матеріально-технічної бази. 

Рекомендації парламентських 
слухань про розвиток індустрії 
програмного забезпечення [14] 

Посилити розвиток програмної індустрії пропонується за 
допомогою створення спеціальних організаційних форм: 
інноваційних кластерів, технопарків, наукових парків, 

куди можуть входити, крім розробників програмного 
забезпечення, ще й науково-дослідні організації, 
маркетингові та юридичні компанії, видавничі та 
виставкові компанії 

 

На нашу думку [17], очікувати ефективний розвиток інноваційних кластерів в Україні 

можливо лише при включенні визначених пільг у законодавство та чіткий опис вимог до 

інноваційних кластерів (як, наприклад, до технопарків). Але мотивацією визначення пільг 

для держави має бути можливість проводити через кластери політику економічного розвитку 
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у заданому напрямку (наприклад, розвиток малих підприємств, інноваційної діяльності 

тощо). Отже, з одного боку, систематичне згадування кластерів у нормативних актах з 

економічного розвитку вводить їх у сферу уваги владних органів, з іншого боку, широке та 

нечітке формулювання поняття кластеру робить недоцільним впровадження відповідних 

законодавчих пільг і залишає це у сфері впливу місцевої влади.  

В Україні кластери статистикою не відслідковуються. Найближчі до них форми 

організації – це асоціація, консорціум та інші об’єднання юридичних осіб (табл. 3).  

 

Таблиця 2  

Кількість об’єднань підприємств в Україні (на початок року) 

Назви об’єднань 2012 2018 Темпи приросту, %, 
2018/2012 

Асоціація 2216 2376 +7,2 

Консорціум  64 74 +15,6 

Інші об’єднання юридичних осіб 950 753 -20,7 

Разом об’єднань  3230 3203 -0,84 

Усього юридичних осіб 1043595 1235024 +18,3 

Частка об’єднань у кількості 
юридичних осіб, % 

0,31 0,26 -0,05 

Розраховано автором на основі [18]  

 

Можна побачити, що істотних змін у кількості об’єднань підприємств не спостерігається. 

При аналізі частки об’єднань у загальній кількості юридичних осіб з’ясовано, що їх питома 

вага незначно, але стабільно зменшується. Тому потенціал кластеризації економіки, як 

одного із засобів забезпечення інноваційної діяльності, в Україні поки що не реалізовано.  

Стосовно необхідного складу кластера М.Портер виділяє «трилисник», в подальших 

розробках зявляється «чотирилистник», який додатково включає каталітичні організації. У 

Румунії адаптована модель «Triple Helix» являє собою кластер, організований як 

«чотирилисник», який включає додатково роль каталізатора в роботі з трьома іншими 

категоріями установ для їх підтримки. Внесок учасників в моделі «чотирилисника»: (1) 

Промисловість: створення виробничих потужностей;  (2) Університети і науково-дослідні 

інститути: дослідження, інформація, передача ноу-хау; (3) Державні органи: посередництво, 

пряма підтримка; (4) Каталізатори (палати промисловості і торгівлі, консалтингові фірми, 

Агентства регіонального розвитку): координація, консультування (передача ноу-хау) [19]. 

Участь місцевих і центральних органів влади необхідна, оскільки інвестиційні проекти в 

бізнесі не можуть бути реалізовані без інвестицій в комунальні послуги та інфраструктуру, 

які є атрибутами державного управління. Це партнерство призведе до економічного і 

соціального розвитку району, підвищення привабливості для інвесторів і збільшення 

інновацій в регіоні. Університети покликані розвивати передачу технологій і розробку 

дослідницьких проектів для стимулювання інновацій на національному та регіональному 

рівнях. Приватні компанії-партнери призначені для надання технічної платформи і фахівців в 

областях дослідницьких програм, які проводяться університетом або науково-дослідними 

інститутами. Компанії виграють від швидкого доступу до досліджень, при цьому 

підвищуючи додану вартість в продуктах, отримуючи конкурентні переваги та інтегруючись 

в ланцюг поставок [1]. 

Ми порівняли між собою румунські та українські кластери. Перша відміна полягає у 

фінансуванні: румунські кластери отримують для свого функціонування і розвитку 

фінансову підтримку за європейськими і національним програмами, а українські кластери 

створюються на ентузіазмі зацікавивлених організацій без відповідної державної підтримки. 
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У Румунії (регіон Олтенія) існує п'ять інноваційних кластерів в галузі автомобілебудування, 

туризму, інформаційних і комунікаційних технологій. 

Учасники проаналізованих кластерів були розподілені за чотирма категоріями відповідно 

до моделі «чотирилисник». В Румунії (Олтенії) усі відповідні категорії організацій мали 

місце: виробничі компанії, науково-дослідні організації та Університет Крайова, органи 

державної влади (місцеві і окружні ради), а також каталізатори (Агентство регіонального 

розвитку Південно-Західна Олтенія, Торгово-промислова палата і Промисловість, НВО або 

консалтингові фірми) [1]. 

 

Таблиця 3   

Приклади та порівняння складу кластерів в ЄС та Україні 

Назва кластеру Фірми Університет та 
дослідницькі 

організації 

Державні 
установи 

Каталітичні 
організації 

     

Румунія, регіон Олтенія 

TURINN Cluster 7 3 5 2 

ICT Oltenia 

Cluster 

14 6 1 2 

Automotive 
South-West 
Oltenia Pole 

21 8 2 3 

INOVTRANS 
Pole 

17 4 2 3 

Tourism Oltenia 
Cluster Olt Tur-
Olt InTT 

26 1 7 3 

Україна, Хмельницька область 

Будівельний 
кластер 

25 1 – 4 

Україна, Чернігівська область 

ІТ 9 1 – – 

 

В Україні досить успішний будівельний кластер створений у Хмельницькій області. 

Двадцять п’ять підприємств, що об’єдналися в цей кластер, створили каталітичні організації 

для більш зручного власного функціонування: (1) юридично-аудиторську службу, яка 

забезпечує комплексне юридичне й аудиторське обслуговування підприємств – учасників 

кластера; (2) маркетингову службу, яка забезпечує маркетинговий супровід діяльності 

підприємств і розробляє рекламну програму; (3) мережу консультаційних бюро; (4) спільне 

виробництво сухих сумішей, що використовують всі члени кластера. Об’єднавшись у 

кластер, підприємства створили не тільки власну матеріальну інфраструктуру, але й 

спеціальні центри послуг за різними напрямами діяльності, що дає змогу знизити вартість 

операцій, які здійснюються між партнерами. До того ж учасники кластера одержали шанс 

більш ефективно відстоювати свої інтереси на рівні місцевих органів влади або місцевого 

самоврядування, а також брати участь у великих інвестиційних програмах [20; 21].  

В Чернігівській області створилися кластери у сфері водного туризму та інформаційних 

технологій (ІТ), які ще не можна вважати повноцінними, хоча кластер водного туризму існує 

вже десять років. В обох випадках учасником є Чернігівський національний технологічний 

університет. На відміну від кластерів ЄС, в Україні помітна відсутність участі державних 
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установ в організації кластера, що свідчить про їх індиферентність до розвитку кластерно-

інноваційних форм організації підприємств.  

На основі розглянутої інформації ми можемо виділити наступні напрями сприяння 

держави щодо розвитку кластерно-інноваційної форми організації підприємств (табл 4). 

 

Таблиця 4 

Напрями сприяння держави щодо розвитку кластерних форм організації підприємств 

Напрям сприяння Заходи 

1. Фінансовий Розробка програм фінансування: 

 Пряма підтримка (інвестиції в комунальні послуги та 

інфраструктуру, повне або часткове фінансування 
наукових досліджень в межах кластера, безкоштовне 
патентування спільних розробок); 

 Непряма підтримка (податкові пільги, пільгові кредити 
комерційних банків) 

2.Адміністративний На рівні центральної влади: 

 Законодавча легалізація національних програм 
підтримки кластерів; 

 Контроль показників розвитку кластерів у регіонах 
На рівні місцевої влади: 

 Посередництво; 

 Допомога в пошуку приміщень; 

 Допомога в пошуку інвесторів 

3. Ідеологічний Розповсюдження інформації в засобах масової інформації про 

користь кластерних форм організації підприємств 

 

На нашу думку, при використанні запропонованих нами заходів, особливо фінансового 

характеру, кластерні ініціативи могли б набути значних масштабів. 

Висновки і пропозиції. Отже, закордонні та вітчизняні теоретичні напрацювання 

свідчать про те, що створення кластерів є ефективним механізмом інноваційного розвитку 

території, через що в 2017 р. Глобальний індекс інновацій став включати показник оцінки 

субнаціональних інноваційних кластерів. Однак в Україні створення кластерів знаходиться 

на початковому етапі. Державне фінансування за програмами розвитку кластерів відсутнє. В 

проаналізованих нами українських кластерах явно не вистачає учасників за складом, 

особливо помітна відсутність участі державних установ в організації кластерів. Таким 

чином, необхідно приділити більше уваги щодо сприяння розвитку кластерів в Україні, 

використовуючи такі напрями сприяння, як фінансовий та адміністративний механізми, з 

контролюванням звітності місцевої публічної влади щодо наявності та розвитку кластерів в 

регіоні. 
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