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Постановка проблеми. Забезпечення суттєвого 
зростання рівня конкурентоспроможності більшості 
інноваційних кластерів з урахуванням їх нинішньо-
го становища може відбуватися лише на засадах ре-
алізації широкомасштабних інвестиційних програм 
модернізації виробництва, зокрема запровадження 
нових прогресивних технологій виготовлення про-
дукції. Сучасний етап розвитку світової економіч-
ної системи характеризується збільшенням ролі ін-
вестування в інноваційні кластери та забезпеченні 
національної конкурентоспроможності, формуванні 
підвалин стійкого економічного розвитку в умовах 
глобальної фінансово-економічної нестабільності. 
Здійснення таких програм у кластерах передбачає 
виконання комплексу взаємопов’язаних дій з оціню-
вання ефективності, планування та регулювання реа-
лізації інвестиційно-інноваційних заходів, спрямова-
них на підвищення конкурентних переваг суб’єктів 
господарювання. Чим менше імідж країни відповідає 
очікуванням інвестора, тим нижче оцінюється інвес-
тиційний клімат і тим на більші поступки й пільги 
повинні погоджуватися інноваційні кластери держа-
ви для залучення капіталу. І навпаки, поліпшення 
інвестиційного клімату дозволяє інноваційним клас-
терам держави послідовно знижувати пільги, вирів-
нюючи їх відповідно до міжнародних стандартів, і 
створювати конкурентно-інвестиційний ринок, проа-

налізувати фактори інвестування в інноваційні клас-
тери та їх взаємозв’язок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним основам вивчення інвестиційної діяльності 
присвячені роботи таких вчених, як М.О. Скором-
нюк [1], О.В. Кужель, В.С. Марцин, О.Ю. Рудченко 
[2], С.П. Титова, В.Г. Федоренко [3] та ін. Важли-
вість інноваційної складової в економіці нового типу 
досліджували у своїх працях В.А. Дзенис, С.А. Дзе-
нис, В.П. Евтушенков, В.М. Полтерович, В.Л. Плес-
кач, Т.Ю. Зінчук та інші [4-7]. Однак, незважаючи 
на численні наукові дослідження у цій галузі, питан-
ня інвестування в інноваційні кластери досі залиша-
ється недостатньо вирішеним.

Відповідно до М. Іванова, інноваційно-інвестицій-
на діяльність у регіональній економічній системі – це 
системний процес, що відображає комплексне забез-
печення взаємодії між виробництвом, інноваціями та 
інвестиціями на рівні регіону за рахунок інтеграції 
зв’язків як «знизу», від підприємств, так і «згори», 
від центру, з метою досягнення соціально-економіч-
ного ефекту розвитку регіону [8, с. 81].

Постановка завдання. Розробка теоретичних, ме-
тодологічних положень і практичних рекомендацій 
щодо моделювання інвестицій в інноваційні класте-
ри. Особливо важливим для інноваційних кластерів 
є не тільки пошук, а й ефективне використання ін-
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вестицій з урахуванням інтеграційних процесів, які 
можуть стати основою підвищення ефективності ін-
новаційної діяльності. Тому виникає необхідність до-
слідити інвестування в інноваційні кластери. Іннова-
ційні кластери – це економічна система, а найбільш 
ефективний метод дослідження – це моделювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тиція (від лат. invest, вкладення коштів) – господар-
ська операція, яка передбачає придбання основних 
фондів, нематеріальних активів, корпоративних 
прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Основною метою інвестицій є відтворення й онов-
лення основного капіталу. Проблема інвестування 
завжди привертала увагу економічної науки, оскіль-
ки інвестиції безпосередньо впливають на основи ін-
новаційної діяльності, визначаючи процес економіч-
ного зростання.

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» 
від 18.09.1991 р. інвестиціями є всі види майнових 
та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, 
у результаті якої утворюється прибуток (дохід) або 
досягається соціальний ефект [9].

Форми інвестицій в інноваційні кластери:
– грошові кошти та їх еквіваленти (цільові вне-

ски, оборотні кошти, цінні папери, наприклад, акції 
або облігації, кредити, позики, застави тощо);

– земля та право на користування природними ре-
сурсами;

– будівлі, споруди, машини та обладнання, ви-
мірювальні і випробувальні кошти, оснащення та ін-
струмент, будь-яке інше майно, що використовуєть-
ся у виробництві або володіє ліквідністю;

– майнові права, що оцінюються, як правило, 
грошовим еквівалентом.

При інвестуванні в інноваційні кластери необхід-
но враховувати фактори, при яких буде досягнутий 
найбільший дохід та корисність від впровадженння 
та реалізації проектів іннова-
ційного кластеру.

Фактори, які необхідно 
враховувати при інвестуван-
ні в інноваційні кластери, та 
зв’язок між ними показані на 
рисунку 1.

Ефективне управління ви-
тратами на інвестиціями в ін-
новаційні кластери процеси не 
може базуватися виключно на 
набутому досвіді вищого ке-
рівництва. В основі механізму 
управління доцільно постави-
ти певну модель, яка б відобра-
жала сутнісні взаємозв’язки 
використовуваних ресурсів та 
кінцевих результатів іннова-
ційної діяльності.

Розглядаючи закономірнос-
ті формування інвестиційних 
механізмів у контексті забез-
печення конкурентоспромож-
ності кластерів, слід звернути 
увагу на чинники, які обумов-
люють її рівень, оскільки саме 
на пошук та активізацію чин-
ників і повинна бути спрямо-
вана дія цих механізмів.

Сучасна інвестиційна полі-
тика України є суперечливою, 
оскільки базується, з одного 

боку, на ліберальної економічної концепції, а з ін-
шого – на механізмі адміністративного регулювання. 
Таке двоїстий розвиток економіки є причиною не-
задовільного стану інвестиційної діяльності в сфері 
капітальних інвестицій [10].

Збереження існуючої моделі розвитку промисло-
вого сектору України з орієнтацією на низькотехно-
логічнеі виробництво та експорт може призвести до 
подальшого нарощування технологічного відставан-
ня від розвинутих країн та зниження конкурентних 
позицій національної економіки. Тому пріоритетним 
завданням державної політики на сучасному етапі 
є здійснення комплексу заходів щодо збалансова-
ного розвитку усіх підсистем національної іннова-
ційної системи, підтримки інноваційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання на усіх стаді-
ях інноваційного процесу, стимулювання попиту на 
результати наукових досліджень і розробок, кваліфі-
кований персонал, створення сприятливих умов для 
виробництва інноваційної продукції з високим рів-
нем доданої вартості [11].

Сучасний стан інноваційної активності в Україні 
більшість дослідників, як українських, так і зару-
біжних, визначають як незадовільний або кризовий. 
Якщо сьогодні і надалі ця тенденція не зміниться, 
Україна має абсолютні шанси назавжди втратити 
будь-яке геополітичне значення.

Визначальну роль у світовому економічному про-
сторі відіграють ті держави, що усвідомили, що зна-
ння цінуються більше за сировину. Кластери вико-
нують роль конструктивних блоків у продуктивній, 
інноваційній економіці.

Економіки, що формуються на основі кластерів, – 
це модель конкурентноздатної та інвестиційно при-
вабливої економіки, що забезпечує високий рівень та 
якість життя населення.

Сьогодні головним фактором економічного зрос-
тання є ефективні інвестиції в інноваційні кластери, 

Рис. 1. Фактори інвестування в інноваційні кластери та зв’язок між ними
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які забезпечують структурну перебудову економіки 
на новій технологічній основі і сприяють підвищен-
ню її конкурентоспроможності. У випадку відсутнос-
ті відповідних інвестицій зростає загроза економіч-
ній безпеці як на мікро-, так і на макрорівні.

Інвестиції в інноваційні кластери передбачають 
такий рівень їх прибутковості, який був би не мен-
шим, чим віддача від вкладення вільних фінансових 
коштів на депозити. Інвестування інноваційної ді-
яльності здійснюється на основі розроблених іннова-
ційних програм або проектів.

Інноваційні кластери інвестуються за допомогою 
власного капіталу або внесків учасників, також ін-
вестування може бути с боку інвесторів або клієнтів, 
які зацікавлені у створенні інноваційного продукту, 
та інвестування іншими банками, які не входять в 
інноваційний кластер.

Розвиток інноваційних кластерів в України є од-
нією з умов підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки та інтенсифікації механізмів 
приватно-державного партнерства. У свою чергу це 
вимагає інвестування в виробничі, науково-дослід-
ницькі, освітні та сервісні підприємства для орга-
нізації спільної діяльності у складі територіального 
кластера в інтересах модернізації та інноваційного 
розвитку економіки регіону, зростання зайнятості і 
доходів населення території.

Епоха інформації та інновацій вимагає нового 
підходу до ролі держави у визначенні пріоритетів 
державного регулювання щодо підвищення конку-
рентоспроможності національної економіки.

Система інвестування інноваційних кластерів на 
рівні держави покликана забезпечити такі завдання:

– створення необхідних передумов для швидкого 
і ефективного впровадження технічних новинок в усі 
ланки господарського комплексу країни, забезпечен-
ня її структурно-технологічної перебудови;

– збереження і розвиток стратегічного науково-
технічного потенціалу в пріоритетних напрямах еко-
номічної діяльності;

– створення необхідних матеріальних умов для 
збереження і розвитку наукового потенціалу країни, 
запобігання відпливу наукових кадрів за кордон.

Стратегія соціально-економічного розвитку дер-
жави залежить від систематизованого впровадження 
інновацій. Інновації в свою чергу залежать від інвес-
тицій. Тому виникає необхідність моделювання ін-
вестицій в інноваційні кластери для зменшення ри-
зику процесу інвестування в інноваційні кластери.

Банки виконують функції інвестування іннова-
ційних кластерів: кредитування інноваційних проек-
тів, фінансовий консалтинг, підтримка емісії цінних 
паперів, видача гарантій учасникам інноваційного 
кластеру, таким чином виконуючи керівну роль та 
забезпечуючи ефективний грошовий потік.

В рамках розробки стратегії організаційного роз-
витку інноваційного кластеру необхідно рішення 
задачі оптимального розподілу інвестицій між на-
уковою, виробничою і функціональними видами ді-
яльності кластеру для досягнення оптимального ре-
зультату, а також планування продажів продукції, 
виходячи з існуючих трендів на цільових ринках і 
здійснюваних організаційних змінах, які впливають 
на витрати виробництва.

Традиційні аналітичні методи дослідження еко-
номічних, фінансових, соціальних систем все часті-
ше наштовхуються на проблеми, що не мають ефек-
тивного вирішення в рамках класичних парадигм. 
Класичні підходи були розроблені для опису стійкого 
світу, який поволі еволюціонує. По самій своїй суті 

ці методи та підходи не були призначені для опи-
су та моделювання швидких змін, непередбачуваних 
стрибків і складних взаємодій окремих складових 
сучасного світового ринкового процесу.

Апарат математичних моделей і оптимального 
управління давно і успішно використовується для 
побудови моделей розвитку складних систем, до 
яких і належать інноваційні кластери.

Наявні в інноваційному кластері ресурси, які ін-
вестуються у модернізацію організаційного та тех-
нологічного забезпечення процеси – iI . Іноді обсяги 
інвестицій перевищують наявні ресурси або ж термі-
ни виконання таких інвестицій потрібно радикально 
прискорити. Тому в цих випадках слід інтенсифіку-
вати інвестування наявних ресурсів або ж нарощува-
ти їх обсяги. Очевидно, що у такому випадку зроста-
тимуть витрати iZ . У загальному, сумарні інвестиції 
в інноваційні кластери становлять (1):
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де 
∑

I  – сукупні інвестиції в інноваційні класте-
ри в рамках окремого проекту, n – кількість етапів 
проекту.

Інноваційна діяльність, порівняно з іншими вида-
ми діяльності, більшою мірою пов’язана з ризиком, 
оскільки повна гарантія позитивного результату 
практично відсутня. У результаті інноваційні проек-
ти більш залежні від чинників невизначеності, які і 
є причиною виникнення ризиків.

Інвестування в інноваційні кластери вимагає 
від зовнішніх інвесторів фінансових ресурсів у ве-
ликих обсягах та з досить значним терміном їх 
окупності. Це, в свою чергу, призводить до зни-
ження показників ліквідності та платоспромож-
ності інвесторів, та за критичних умов – навіть 
до банкрутства. У зв’язку з цим, при формуванні 
оптимального портфелю джерел інвестування інно-
ваційних кластерів, постає об’єктивна передумова 
у проведенні глибинного аналізу та здійснення мо-
делювання рівня дохідності інвестицій від проектів 
інноваційних кластерів, тому що на практиці не 
всі проекти успішно реалізуються, тому виникає 
інвестиційний ризик.

Інвестиційний ризик являє собою можливість 
нездійснення запланованих цілей інвестування (та-
ких, як прибуток або соціальний ефект) і отримання 
грошових збитків. Цей ризик необхідно оцінювати, 
обчислювати, описувати та планувати, плануючи ін-
вестування в інноваційні проекти кластера, тому ви-
никає необхідність моделювання отримання прибут-
ку від інвестування.

Коли гарантовано, що інвестиції не завдадуть 
збитків і вкладаються на дуже короткий період, їх 
називають безпечними.

Таким чином, рівень ризику можна поділи-
ти на безпечну ставку і премію інвестору за ризик, 
пов’язаний із фактором часу.

Припустимо, є кілька економічних агентів-інвес-
торів, кожен з яких приймає (одночасно з іншими 
агентами і незалежно від них) рішення про інвести-
ції в нові технології. У фіксований і відомий всім 
агентам момент часу той агент, який досяг найкра-
щих результатів – назвемо його «переможець», отри-
мує фіксований дохід – наприклад, продає резуль-
тати розробок, або виходить на ринок виробництва і 
стає монополістом. Решта агентів не отримують нічо-
го, тобто їх витрати зроблені марно. Потрібно знайти 
рівновагу гри агентів.

Позначимо 
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 – безліч агентів. Агент 
номер i вибирає свою дію 
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новаційних технології. Дійснозначні функції витрат 
агентів 
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 відомі усім агентам.
Позначимо: 
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де 
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 – вектор дій агентів.
Агент-інвестор з номером 
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, який 
досяг цей результат, називається переможцем. Та-
ким чином, можна промоделювати зацікавленість ін-
весторів інвестувати в інноваційні кластери. Також 
можна вважати, якщо переможців декілька, то вони 
ділять дохід від інвестування в інноваційні кластери 
порівну.

Проаналізуємо затрати інвесторів в інноваційні 
кластери. Введемо функцію H(x). Її змістовна інтер-
претація така: переможець отримує дохід H(x), що 
залежить від результату (2). Переможені інвестори 
нічого не отримують. Тобто виграш переможця до-
рівнює 
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, а виграші переможених дорівню-
ють їх витратам, узятим зі знаком мінус:
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.         (3)

Таким чином, можна дослідити ефективність ін-
вестування в інноваційні кластери та зменшити ри-
зики інвесторів.

Отже, у ринковій економіці інноваційні класте-
ри є ефективним засобом конкурентної боротьби, 
оскільки ведуть до створення нових потреб, до зни-
ження собівартості продукції, до припливу інвес-
тицій, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника 
нових продуктів, до відкриття та охоплення нових 
ринків, зокрема і зовнішніх.

Висновки з проведеного дослідження. З наведено-
го вище можна зробити такі висновки. Інноваційна 
діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, 
більшою мірою пов’язана з ризиком, оскільки повна 
гарантія позитивного результату практично відсутня. 
За допомогою моделювання можливо ефективно до-
слідити інноваційні кластери, а саме інвестування в 
їх проекти, проаналізувавши доходи та ризики інвес-
торів. Розроблено теоретичні та методологічні реко-
мендації щодо моделювання інвестицій в інноваційні 
кластери. Головним фактором економічного зростан-
ня є ефективні інвестиції в інноваційні кластери, які 

забезпечують структурну перебудову економіки на 
новій технологічній основі і сприяють підвищенню 
її конкурентоспроможності. Використовуючи агент-
но-орієнтоване моделювання, можна більш детально 
промоделювати та прослідкувати інвестування в інно-
ваційні кластери, оцінивши ризики та доходи учасни-
ків інвестування в інноваційні кластери, а також вра-
хувати фактори інвестування в інноваційні кластери.
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