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Стаття присвячена дослідженню концептуальних основ реалізації кластерної політики в умовах трансформаційної еконо-
міки. Надано авторське визначення кластерної політики, що є передумовою розуміння та ефективної реалізації кластерного 
підходу в управлінні економічним розвитком регіону. Визначено основні проблеми реалізації кластерної політики в умовах транс-
формаційної економіки. Виявлено основні інструменти реалізації кластерної політики. Розглянуто основні етапи впровадження 
кластерної політики. Визначено стратегічні вектори реалізації кластерної політики в умовах трансформаційної економіки.

Ключові слова: кластери, кластерна політика, трансформаційна економіка, концептуальні основи реалізації кластерної по-
літики.

Потапенко Т.П. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОР- 
МАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Статья посвящена исследованию концептуальных основ реализации кластерной политики в условиях трансформационной 
экономики. Предоставлено авторское определение кластерной политики, является предпосылкой понимания и эффективной 
реализации кластерного подхода в управлении экономическим развитием региона. Определены основные проблемы реализа-
ции кластерной политики в условиях трансформационной экономики. Выявлены основные инструменты реализации кластер-
ной политики. Рассмотрены основные этапы внедрения кластерной политики. Определены стратегические векторы реализации 
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Таблиця 6
Динаміка соціально-економічної ефективності 

внутрішнього туризму Харківської області

Показник 2012 2013

Економічна 
ефективність 1,857 -0,037

Соціальна 
ефективність 0,12 -0,576

Інтегральний 
показник 1,977 -0,613

Оцінка соціально-економічної ефективності по-
казує зниження соціально-економічної ефективності 
внутрішнього туризму. З метою поліпшення соціаль-
но-економічних показників області необхідно сформу-
вати і здійснювати комплекс заходів (рис 5) щодо про-
сування та популяризації регіонального туристичного 
продукту на внутрішньому та міжнародному ринках. 

Висновок. Таким чином, зростання п
опулярності туристського регіону, підвищення 

привабливості туристичних ресурсів та рівня якості 
регіонального туристичного продукту перетворюють 
туристську інфраструктуру регіону в привабливий 
об'єкт для інвестування. Туризм також призводить до 
активізації споживчого попиту в регіоні за рахунок 

збільшення кількості платоспроможних споживачів. 
Викликаний припливом туристів підйом споживчо-
го ринку стимулює виробництво підприємств турист-
ської індустрії, залучає нових учасників на ринок, 
створює умови для появи та розвитку раніше нерен-
табельних видів комерційної діяльності (наприклад, 
виробництво і продаж сувенірів). Отже, розвиток ту-
ризму викликає зростання добробуту населення регі-
ону, зростання якості життя за рахунок підвищення 
культурного рівня та патріотичного виховання насе-
лення тощо.
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Постановка проблеми. Для України є актуальною 

концепція сталого розвитку. Нестабільна економіч-
на ситуація в країні, зовнішні загрози фінансового 
та економічного характеру, загострення внутрішніх 
економічних та соціальних проблем в регіонах, дис-
баланс інтересів населення держави та бізнесу акту-
алізує потребу адаптації практики країн, політика 
яких зорієнтована на реалізацію концепції регіо-
нального сталого розвитку. Головним способом гос-
подарського розвитку регіонів та підвищення кон-
курентоспроможності підприємств, галузей країни в 
цілому є кластеризація економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науко-
вою школою таких вчених, як М.П. Войнаренко [2], 
С.І. Соколенко [3] а також В.І. Захарченко, В.Н. Осі-
пов [4], В.І. Дубницький, І.П. Булєєв [5], розроблено 
фундаментальні, теоретико-методологічні засади роз-
витку кластерів. Сучасний світовий досвід формуван-
ня кластерної політики знайшов своє відображення 
в працях зарубіжних авторів: А. Маршалла, М. Пор-
тера, Т. Андерссона, К. Кетельса, Л. Янга, Т. Харрі-
са та ін. [6; 7; 8; 9]. Серед українських варто виді-
лити праці М. Войнаренко, В. Гейця, С. Соколенка, 
В. Федоренка та ін. [10; 11; 12]. Проте, цілісної сис-
теми уявлень так і не визначено. Відтак, концепту-
альні основи реалізації кластерної політики в умовах 
трансформаційної економіки в Україні є недостатньо 
сформованими.

Постановка завдання. На основі викладеного мож-
на сформулювати дослідження, яке полягає в форму-
ванні концептуальних основ реалізації кластерної по-
літики у мовах трансформаційної економіки .

Виклад основного матеріалу дослідження. В умо-
вах трансформаційної економіки в Україні активно 
заговорили про використання кластерної політики 
для підвищення конкурентоспроможності галузей, 
регіонів і усієї країни. Протягом вже декількох ро-
ків дуже активно використовуються категорії «клас-
тер», «кластерна політика». Однак далі цього справа 
не йде. На жаль, в Україні переважає формальний 
підхід до вирішення проблем трансформаційної еко-
номіки. Так, дуже часто застосовують новомодні 
технології поспіхом, не адаптуючи їх до реалій на-
ціональної економіки, що призводить до величезних 
витрат часу, людських і фінансових ресурсів при 

нульовому результаті. Поступове проникнення у по-
літику ідей кластерного розвитку на рівні уряду та 
міністерств в Україні починається з 2000 р. табл. 1). 

Перелічені програми кластерного розвитку та стра-
тегії розвитку регіону насправді ніколи повноцінно 
не реалізуються. При цьому, в переважній більшос-
ті стратегій чи проектів стратегій згадується термін 
«кластер» як інструмент підвищення рівня соціально-
економічного розвитку та конкурентоспроможності 
регіону. Однак, наявність частого згадування термінів 
«кластер» і «кластерна політика» ще не є передумо-
вами розуміння та ефективної реалізації кластерного 
підходу в управлінні економічним розвитком регіону.

При визначенні концептуальних основ реаліза-
ції кластерної політики в умовах трансформаційної 
економіки доцільно розглянути визначення катего-
рії «кластерна політика» в дослідженнях різних на-
уковців. 

Кластерна політика – політика спрямована на роз-
виток всієї існуючої господарської агломерації до рів-
ня кластерів, що повинне сприяти більш повному роз-
криттю потенціалу регіону [7]. При цьому основний 
акцент робиться на групи взаємозв’язаних галузей.

Кластерна політика заснована на щільній вза-
ємодії бізнесу, органів державної влади і місцевого 
самоврядування, науково-освітніх установ, повинна 
створювати стимули для розвитку і підвищення ін-
новаційного потенціалу економічних суб’єктів. 

Основними інструментами цієї політики є:
кластерні ініціативи – програми по стимулюван-

ню розвитку кластерів, які повинні скоординувати 
зусилля їх учасників по створенню і розвитку клас-
терів в регіоні;

кластерні проекти – інвестиційні проекти, що 
включають маркетингові, фінансові та інші нововве-
дення, спрямовані на інтеграцію і підвищення кон-
курентоспроможності учасників кластера;

програми розвитку кластерів – сукупність клас-
терних проектів, об’єднаних загальною стратегі-
єю [13; 14].

Положенцева Ю.С. розглядає кластерну політику 
як систему стосунків між органами державної влади 
регіону і господарюючими суб’єктами з приводу під-
вищення їх конкурентоспроможності на основі фор-
мування і розвитку кластерів [15].

Таблиця 1
Кроки держави у напрямі поширення ідей кластерного розвитку української економіки [1, c. 6]

Програма Суть програми

Державна програма розвитку 
промисловості на 2003–2011 рр.

передбачає формування технологічних кластерів у пріоритетних напрямках роз-
витку промисловості, в першу чергу – у найбільш наукоємних і високотехноло-
гічних областях та виробництвах, які здатні кардинально змінити економічний і 
науково-технічний потенціал промисловості

Постанова Кабінету Міністрів 
України № 1001 від 21.06.2006 р. 
«Про затвердження державної 
стратегії регіонального розвитку на 
період до 2015р.»

передбачає створення науково-виробничих кластерів

Програма діяльності Кабінету 
Міністрів України, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів 
України №14 від 26.01.2008 р.

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 ви-
сокотехнологічного 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 забезпе-
чення високих темпів економічного зростання та диверсифікації економіки, а також 
з метою створення інноваційних кластерів; заохочення об’єднання малих та серед-
ніх 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 кар-
динально 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 про-
екту німецького бюро технічного співробітництва GTZ «Програма сприяння еко-
номічному розвитку та зайнятості» та проекту ЄС «Підтримка сталого регіональ-
ного розвитку в Україні»
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Панкова М.О. пропонує розглядати кластерну по-
літику як систему державних заходів і механізмів 
підтримки кластерів, які забезпечують підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, підприємств, що 
входять у кластер, а також забезпечують впрова-
дження інновацій. Кластерна теорія є однією з сучас-
них економічних теорій регіонального економічного 
розвитку, яка вже використовується різними країна-
ми і довела свою ефективність на практиці [16].

На думку Яшевої Г.А., існують національні осо-
бливості кластерної політики; нема однозначності у 
складі засобів кластерної політики; вони єдині тіль-
ки в країнах-учасницях одного кластерного проек-
ту; різноманіття методів забезпечення кластерної 
політики, що визначаються національними особли-
востями та прийнятої концепції кластерного підхо-
ду; кластерні політики держав різняться за ступенем 
втручання уряду в процес кластеризації; методичні 
основи формування кластерної політики не розробле-
ні [17].

На думку автора, кластерна політика – визна-
чається як комплекс заходів, спрямованих на ефек-
тивну взаємодію бізнесу, органів державної влади і 
місцевого самоврядування, науково-освітніх установ 
з метою активації процесів кластеризації за рахунок 
створення більш сприятливих умов (інституційних, 
фінансових, економічних, організаційних) для за-
безпечення високих темпів економічного зростання 
та диверсифікації економіки за рахунок підвищення 
конкурентоспроможності підприємств, що утворю-
ють кластери.

Кластерна політика на практиці реалізується у 
розробці кластерної стратегії. Кластерна стратегія 
розробляє рішення (пріоритети) в області організа-
ції кластерів та мережевої співпраці, що визнача-
ють конкретні заходи для досягнення цілей кластер-
ної політики. Система заходів, терміни виконання, 
відповідальні виконавці та засоби виконання утво-
рюють кластерну програму. Кластерна стратегія є 
складовою частиною стратегії конкурентоспромож-
ності об’єкта за рівнями управління. На мікрорів-
ні кластерна стратегія являє собою стратегію участі 
підприємства в кластері, на регіональному рівні – 
регіональна кластерна стратегія, на макрорівні – на-
ціональна кластерна стратегія [13]. 

В стратегіях регіонального розвитку в Україні в 
якості основного завдання кластерної політики роз-
глядається створення кластерів поряд з таргетуван-
ням (реалізацією господарської політики держави, 
що виражається у виборі будь-якої економічної "мі-
шені", на яку необхідно впливати, щоб досягти по-
ставлених результатів та мети), що є небезпечним 
шляхом для економіки. Це призводить до концен-
трації зусиль на тих категоріях кластерів, які роз-
глядаються як стратегічно важливі для економічного 
розвитку. У такому випадку багато регіонів, що не 
володіють відповідними конкурентними перевагами, 
боротимуться за одні й ті ж підприємства галузі, що 
користуються підтримкою. І конкурувати вони бу-
дуть на основі матеріальних заохочень фірмам, а не 
на основі первинних умов, вигідних для здійснення 
їх діяльності. Такий принцип визначення розміщен-
ня кластера приводить до централізації економічного 
розвитку, що дуже затратно для державного бюдже-
ту. Більше того, він ґрунтується на обмеженні або 
спотворенні конкуренції, що може підірвати основи 
конкурентоспроможності, оскільки високий рівень 
місцевої конкуренції відіграє вирішальну роль у 
створенні конкурентоспроможних кластерів. Таким 
чином, можна стверджувати, що рівень розвитку 

кластерної політики в Україні є досить низьким, а 
її зміст в значній мірі формалізований і не дозволяє 
говорити про позитивні перспективи регіонального 
розвитку.

До позитивних моментів можна віднести пере-
важання довгострокових стратегій розвитку та на-
явність деякого інтересу до кластерного підходу як 
інструменту підвищення рівня регіонального розви-
тку, велика кількість кластерних ініціатив. 

До основних проблем реалізації кластерної полі-
тики в умовах трансформаційної економіки слід від-
нести:

механізми дієвої системи регіонального розвитку 
та інструменти політики регіонального розвитку – на 
етапі становлення; 

більшість кластерних стратегій дублюють одна 
одну;

розробка стратегій і визначення «пріоритетних» 
кластерів не базується на загальноприйнятих у сві-
товій практиці методиках кластерного картування, 
практично всі кластери визначені приблизно;

до процесу розробки стратегій і програм кластер-
ного розвитку практично не залучаються вузи, що 
функціонують на території регіонів;

спостерігається практично повна відсутність 
освітніх програм, націлених на підвищення рівня 
знань про кластери і кластерну політику.

До позитивного моменту в напрямі формування 
концептуальних основ розвитку кластерної політики 
можна віднести прийняття Стратегії регіонального 
розвитку до 2020р. з врахуванням практик ЄС.

Інструменти реалізації кластерної політики, на 
думку провідних 

експертів, інтегрують в собі наступні основні ді-
йові заходи соціально-

економічного розвитку країни: 
– програми підтримки малого бізнесу, технопар-

ків, промпарків, особливих економічних зон, центрів 
“трансферу” технологій; 

– інвестиційні та венчурні фонди; – національні 
проекти; 

– цільові й адресні інвестиційні програми [13].
Ключовими принципами побудови державної про-

грами розвитку кластерів є наступні [18]:
– створення кластерних ініціатив у пріоритетних 

для держави напрямах, які мають найбільший інно-
ваційний та виробничий потенціал; 

– державна підтримка має надаватись обмеженій 
кількості інноваційних кластерів, які демонструють 
найкращі результати; 

– фокус на залученні до кластерів малих і серед-
ніх інноваційних підприємств, які в усьому світі є 
найважливішими генераторами інновацій у промис-
ловості; 

– забезпечення високої гнучкості кластерної про-
грами та можливість її адаптації до мінливих соці-
ально-економічних умов, здатність швидко реагувати 
на зміни у технологічному середовищі, відкритість 
до запровадження нових механізмів менеджменту; 

– забезпечення науково-дослідною базою для до-
сліджень у рамках кластерів і впровадження іннова-
цій, участь держави у здійсненні досліджень щодо 
економічної доцільності розроблення того чи іншого 
інноваційного продукту та перспектив його комерці-
алізації; 

– інтернаціоналізація національних інноваційних 
кластерів та їхнє включення до глобальних іннова-
ційних мереж через залучення прямих іноземних ін-
вестицій, трансфер технологій та розвиток співробіт-
ництва з іноземними інноваційними кластерами; 



135ауковий вісник Херсонського державного університетуН
– визначення чітких критеріїв 

вимірювання поточних і кінцевих 
результатів діяльності кластерів, 
встановлення індикаторів вико-
нання запланованих показників 
як на рівні окремих кластерів, 
так і на рівні програми в цілому. 

З метою ефективної реаліза-
ції кластерної політики необхідно 
виокремити основні етапи її впро-
вадження (рис. 1).

Побудова системи оцінки 
ефективності кластерної політи-
ки передбачає чітке визначення 
цілей, базових принципів, набору 
показників, джерел інформації і 
тимчасових рамок.

До базових принципів оцінки 
ефективності кластерної політики 
слід віднести:

принципи відповідності вико-
наних заходів. Для забезпечення 
відповідності здійснюється оцін-
ка взаємозв'язку реалізованих за-
ходів і технічних, соціальних чи 
економічних проблем, які необ-
хідно вирішити;

принцип результативності 
проведених заходів. Результатив-
ність підтверджується тим, що 
намічені цілі були досягнуті. Результативність під-
раховується за допомогою порівняння досягнутих і 
запланованих кількісних показників;

принцип економічної ефективності, яка демон-
струє, що результати були досягнуті при розумних 
витратах. Показник економічної ефективності розра-
ховується за допомогою розподілу бюджетних витрат 
на кількість отриманих результатів.

Для оцінки рівня розвитку мережевих об'єднань 
доцільно оцінити: число досягнутих домовленостей про 
партнерство; число угод про співпрацю; число проведе-
них спільно заходів; число проведених спільних дослі-
джень; рівень розвитку соціального капіталу.

Для оцінки рівня розвитку окремих підприємств 
і економіки регіону в цілому доцільно враховувати 
дані по чистому приросту зайнятості; приросту ВВП; 
числу нових компаній; числу фірм в кластері; рівнем 
інвестицій; обсягом реінвестованого прибутку, отри-
маної в ході реалізації кластерних проектів; рівню 
прибутковості; обсягом експорту; зміни прибутковос-
ті галузі, тощо.

Даний перелік не є остаточним і вичерпним, про-
те його можна вважати початковим для проведення 
оцінки ефективності кластерної політики.

Вищенаведене дозволяє визначити стратегіч-
ні вектори реалізації кластерної політики в умовах 
трансформаційної економіки:

1. Формування нормативно-правового поля клас-
терної організації розвитку територій,

2 Підвищення ефективності співпраці в системі 
«регіон – наука – виробництво», для чого необхідно:

стимулювання інновацій та підприємництва;
створення університетів, які будуть брати на себе 

відповідальність за промислові НДІДКР, досліджен-
ня будуть спрямовані на потреби місцевої економіки, 
а інвестиції можуть приносити швидшу віддачу.

3. Здійснення організаційно-економічної підтрим-
ки кластерних ініціатив. Організація сприятливого 
для цього ділового, інноваційного та інституціональ-
ного середовища є необхідною задачею уряду у ство-

ренні можливостей розвитку кластерних ініціатив 
через створення політичних структур, планів страте-
гічних дій. Для цього необхідно:

розробка економічної політики;
створення допоміжних організацій та структур; 
формулювання національної стратегії розвитку 

МСБ; 
розробка стратегії прямих іноземних інвестицій.
4. Формування єдиної інформаційної бази шляхом 

створення та підтримки каналів комунікації, що на-
дасть змогу акумулювати та отримувати інформацію 
у тому числі про політику уряду щодо кластерів та 
урядову допомогу. Без доступу до зовнішнього передо-
вого досвіду кластери можуть отримувати інформацію 
тільки у власних межах. Інтернет частково заповнює 
інформаційні прогалини, але не замінить цінність без-
посереднього досвіду та широких особистих стосунків. 
Уряд може надати підтримку торговим делегаціям, ві-
зитам на міжнародні виставки тощо.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити наступні висновки, що реалі-
зація кластерної політики в умовах трансформацій-
ної економіки створює сприятливі середовище для 
впровадження інновацій, дозволяє робити інвестиції 
в інфраструктуру кластерів і людський капітал, а та-
кож допомагає групам однієї спрямованості ефектив-
но взаємодіяти між собою. 

При реалізації програм розвитку кластерної по-
літики в українських регіонах представляється не-
обхідним урахування та адаптація аналогічного до-
свіду зарубіжних країн. Щоб кластерна політика не 
перетворилася на черговий інструмент лобіювання 
інтересів владних структур, вона повинна охоплюва-
ти, по можливості, максимально широке коло учас-
ників. При визначенні заходів, що забезпечують її 
реалізацію, слід ґрунтуватися на ретельному, неу-
передженому аналізі з використанням інструментів 
кластерного картування Ініціацію, як оцінки, так і 
самої політики слід здійснювати, переважно, на ре-
гіональному рівні.

1. Проведення детального аналізу кластерного потенціалу, визначення 
рівня та етапів розвитку існуючих кластерів 

2. Широкомасштабне навчання кластерної методології представників 
всіх елементів виявлених кластерів

3. Формування ініціативних кластерних груп

3. Детальне промальовування кластерних схем з метою визначення всіх 
існуючих та потенційно необхідних елементів кластера, а також оцінку 

рівня їх взаємодії

4. Виявлення проблем, що перешкоджають розвитку кластера, і 
визначення конкретних шляхів їх вирішення

5. Координацію ініціатив з представниками пов'язаних кластерів

6. Побудова системи оцінки ефективності кластерної політики

Рис. 1. Основні етапи впровадження кластерної політики 
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