
Напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних 
кластерів у промисловості України 

Зростання інноваційної активності підприємств можливе за умови 
застосування нових організаційних важелів, здатних стимулювати 
підвищення продуктивності праці у промисловості, створення продукції з 
високою доданою вартістю, розвиток високотехнологічних і наукоємних 
виробництв, створення замкнутих ланцюгів виробництва. Одним з найбільш 
ефективних засобів підвищення інноваційної активності у промисловості є 
застосування кластерного підходу організації промислового 
виробництва, який дає можливість об’єднати у межах кластерів ресурси та 
компетенції, недоступні для окремих підприємств. 

Інноваційний кластер являє собою цілісну систему підприємств та 
організацій з виробництва готового інноваційного продукту, що містить 
увесь інноваційний ланцюг від розвитку фундаментальної наукової ідеї до 
виробництва та дистрибуції готової продукції. 

На сьогодні особливістю розвитку кластерів в Україні є орієнтація 
більшості перспективних кластерів на традиційні галузі промисловості – 
легку промисловість, будівництво, АПК, металургію, тоді як пріоритетом 
європейських країн є розвиток, насамперед, високотехнологічних 
інноваційних кластерів у галузях машинобудування, біофармацевтики, 
електроніки. Спрямованість на високотехнологічні та наукоємні виробництва 
мають кластерні ініціативи у Туреччині, Болгарії та РФ. Зокрема, у РФ 
21 грудня 2011 р. було підписано угоду між Міністерством економічного 
розвитку РФ, Загальноросійською громадською організацією «Деловая 
Россия», Державною корпорацією «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» та некомерційною організацією 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
щодо взаємодії сторін з метою координації та підтримки опорних проектів у 
несировинних галузях національної економіки – крупних територіально-
промислових кластерів та інших інвестиційних проектів104. У серпні 2012 р. 
дорученням Голови уряду РФ було затверджено перелік з 25 інноваційних 
територіальних кластерів, визначених у рамках конкурсного відбору, яким 
надаватиметься державна підтримка. Кластерна політика стала також 
важливою складовою Стратегії інноваційного розвитку Росії до 2020 р. та 
Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку 2020. 

В Україні є всі передумови для розвитку інноваційних кластерів 
у високотехнологічних секторах на основі існуючих технопарків та 
індустріальних парків – біотехнологій, систем спеціального та подвійного 
призначення на базі наукового парку «Київська політехніка»; ядерних 



технологій на базі технополісу «П’ятихатки» у м. Харкові; електронної 
промисловості на базі індустріального парку у с. Розівка (Закарпаття), 
автомобілебудування на базі індустріального парку 
«Соломоново» (Закарпаття) тощо. Розвиток інноваційних кластерів на базі 
технополісів вимагає збільшення прямого державного фінансування 
технопарків, індустріальних парків і бізнес-інкубаторів за прикладом 
європейських країн. Зокрема, частка бюджетних асигнувань у фінансуванні 
технопарків у Великобританії становить 62 %, у Франції – 74 %, у Німеччині 
– 78 %, у Нідерландах – 70 %, у Бельгії – майже 100 %, тоді як в Україні 
вони перебувають на самофінансуванні. 

Механізми кластерної політики для підвищення інноваційного 
потенціалу промисловості активно використовуються багатьма розвинутими 
країнами світу. Так, кластерна політика є важливою складовою національних 
стратегій розвитку Німеччини, Данії, Норвегії та Фінляндії, які є лідерами 
інноваційного розвитку в Європі. Згідно з дослідженнями датських експертів, 
компанії, які стають учасниками кластерів, мають учетверо більше 
можливостей підвищити інноваційну активність, ніж ті, що 
розвиваються поза рамками мережевих об’єднань, відіграючи таким чином 
роль точок інноваційного зростання в економіці країни. 

Світовий досвід показує, що ключовими перевагами реалізації 
кластерної політики у промисловості є: 

– структурна перебудова промислового сектору завдяки зростанню 
частки наукоємних і високотехнологічних виробництв, що вимагає 
посилення ролі держави у забезпеченні послідовності та ефективності 
реалізації всіх стадій інноваційного процесу від НДДКР до комерціалізації та 
виводу на ринок нової продукції з високою доданою вартістю; 

– зростання інноваційної активності промислових підприємств завдяки 
розвитку кооперації між науково-дослідним і виробничим секторами, 
розвитку державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, 
залученню висококваліфікованих кадрів через розширення зовнішніх зв’язків 
підприємств, розвитку аутсорсингу та зростанню інвестиційної 
привабливості підприємств-членів мережевих структур; 

– усунення диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів 
і розвиток міжрегіональних зв’язків через забезпечення державної 
підтримки створення та розвитку регіональних і міжрегіональних кластерів у 
галузях, які мають найвищий потенціал виробництва продукції, 
конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішніх ринках. 

Державна політика підтримки розвитку інноваційних кластерів полягає 
у: 



– розробленні та затвердженні законодавчої та нормативно-правової 
бази; 

– сприянні розвитку інноваційної інфраструктури, створенні або 
призначенні організацій, відповідальних за реалізацію кластерної політики 
держави; 

– розробленні ефективних механізмів взаємодії промислових 
підприємств, науково-дослідних, освітніх організацій та органів державної 
влади, у т. ч. через систему електронного урядування та створення онлайн-
послуг; 

– здійсненні досліджень перспектив розвитку кластерів і розробленні на 
їхній основі кластерних програм і системи оцінювання результатів 
функціонування кластерів. 

Нині в Україні розроблена центральними органами державної влади 
нормативно-правова база формування засад державної кластерної політики 
залишається незатвердженою. Вона містить проекти «Концепції створення 
кластерів в Україні» (2008 р.), «Концепції загальнодержавної цільової 
програми розвитку промисловості України до 2017 р.» (2008 р., 
передбачалося розроблення та впровадження моделі кластерної організації 
промисловості), «Національної стратегії формування та 
розвитку транскордонних кластерів» (2009 р.). 

Натомість, протягом останніх років розвиток кластерів стає одним з 
пріоритетів економічної політики у регіонах України – створення та розвиток 
кластерів визнано одним з найважливіших напрямів у стратегіях розвитку 
багатьох областей України, у яких уже розпочато реалізацію кластерних 
ініціатив спільними зусиллями облдержадміністрацій, бізнесу та неурядових 
організацій. 

Однією з найважливіших передумов розвитку інноваційних кластерів є 
державна підтримка створення інноваційної інфраструктури: сервіс-
центрів, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, венчурних фондів, 
технопарків тощо. Важливу роль у запровадженні кластерної моделі розвитку 
відіграють також спеціальні організації, які відповідають за побудову та 
реалізацію кластерної політики держави. 

Так, у Німеччині Федеральним міністерством економіки та технологій у 
2012 р. було створено агентство Kompetenznetze Deutschland, яке об’єднує 
найбільш інноваційні технологічні кластери з метою отримання 
синергетичного ефекту; у Данії у 2010 р. Міністерством науки, технологій та 
інновацій було створено агентство NetMatch, яке стало платформою для 
налагодження діалогу між бізнесом, науковими організаціями та державою, 
підтримуючи інноваційні напрями у промисловості. 



В Україні діють лише окремі елементи інноваційної інфраструктури, 
що перешкоджає створенню національної інноваційної системи України, яка 
б відповідала сучасним ринковим вимогам і давала б можливість налагодити 
завершений цикл інноваційної діяльності у промисловості – від створення 
інновацій до впровадження їх у виробництво. В Україні функціонує 12 
технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 інноваційних бізнес-інкубатори, 11 
центрів комерціалізації інтелектуальної власності, 15 центрів науково-
технічної та економічної інформації. 

У 2008 р. Кабінетом Міністрів України було затверджено Державну 
цільову економічну програму «Створення в Україні інноваційної 
інфраструктури» на 2009–2013 рр., реалізація якої має створити підґрунтя 
для активізації інноваційної діяльності, створення інноваційної та науково-
виробничої інфраструктури. На 2011–2012 рр. Програмою було передбачено 
видатки державного бюджету на загальну суму 60 550 тис. грн, проте 
фактичне фінансування за кошти державного бюджету 
не здійснювалось, що ставить під загрозу можливість досягнення 
запланованих у ній результатів. 

Ефективність розбудови інноваційної інфраструктури та створення 
інноваційних кластерів значним чином залежить від налагодження 
ефективних механізмів взаємодії промислових підприємств, науково-
дослідних, освітніх організацій та органів державної влади. Нині в Україні 
зберігаються глибокий розрив між виробництвом, наукою та освітою, а 
також низька ефективність технологічного обміну. Ключовими 
партнерами інноваційних підприємств є постачальники обладнання, 
матеріалів, компонентів або програмного забезпечення, тісні зв’язки з якими 
підтримують 17,1 % підприємств, а також клієнти або споживачі (9,9 %), тоді 
як співробітництво з державними науково-дослідними інститутами та 
освітніми установами залишається нерозвинутим – тісні зв’язки з 
ними підтримують лише 4,7 та 3,4 % підприємств відповідно. Це говорить 
про те, що партнерські відносини інноваційних підприємств мають 
переважно прикладний характер і не спрямовані на створення принципово 
нової продукції. 

Важливою передумовою розвитку співробітництва приватного бізнесу з 
державою є запровадження інноваційного менеджменту на рівні центральних 
і регіональних органів державної влади. Світовий досвід говорить про те, що 
одним з вирішальних чинників успіху державної політики формування 
інноваційних структур є впровадження інновацій в органах державного 
управління. Так, дані аналітичної доповіді агентства Європейської Комісії 
PRO INNO EUROPE Innobarometer-2010, присвяченої інноваціям у 



державному секторі, демонструють, що у 2008–2010 рр. 88,5 % органів 
державного керування ЄС-27 запровадили нові або поліпшені послуги, у т. ч. 
в Іспанії – 90 % органів державного керування, у Нідерландах – 89 %, у 
Великобританії – 76 %. Механізми електронного урядування та онлайн-
послуги здатні значним чином зміцнити коопераційні зв’язки бізнесу, науки 
та влади, спрощуючи взаємодію та знищуючи бюрократичні перепони 
на шляху розвитку підприємництва та мережевих структур. 

Реалізація кластерних ініціатив підприємств та організацій у розвинутих 
країнах відбувається також за допомогою механізмів електронного 
урядування. Більшість країн при створенні кластерів застосовують 
конкурсний підхід (т. зв. calls approach) – підприємства, наукові організації, 
університети у визначені терміни надсилають свої проекти в електронному 
вигляді урядовим організаціям, що відповідають за формування та реалізацію 
кластерної політики, після чого відбувається відбір найбільш 
перспективних проектів та учасників майбутніх кластерів у пріоритетних для 
держави напрямах, які отримують фінансову та організаційну підтримку 
держави. 

Визначення пріоритетних секторів і потенціалу розвитку інноваційних 
кластерів має відбуватися на основі детального аналізу наявних виробничих, 
фінансових, науково-дослідних, інноваційних та організаційних ресурсів 
економіки, що вимагає здійснення кластерних досліджень та побудови 
державної програми розвитку кластерів, яка має виступати складовою 
частиною національної стратегії інноваційного розвитку у промисловості. 
Типова європейська державна програма надає фінансову та 
організаційну підтримку 12–20 кластерам, членами яких є від 600 до 5 000 
підприємств та організацій, має щорічний бюджет близько 5–10 млн євро та 
розрахована на період від трьох до 10 років. 

Ключовими принципами побудови державної програми розвитку 
кластерів є наступні: 

– створення кластерних ініціатив у пріоритетних для держави напрямах, 
які мають найбільший інноваційний та виробничий потенціал; 

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

– фокус на залученні до кластерів малих і середніх інноваційних 
підприємств, які в усьому світі є найважливішими генераторами інновацій у 
промисловості; 

– забезпечення високої гнучкості кластерної програми та можливість її 
адаптації до мінливих соціально-економічних умов, здатність швидко 



реагувати на зміни у технологічному середовищі, відкритість до 
запровадження нових механізмів менеджменту; 

– забезпечення науково-дослідною базою для досліджень у рамках 
кластерів і впровадження інновацій, участь держави у здійсненні досліджень 
щодо економічної доцільності розроблення того чи іншого інноваційного 
продукту та перспектив його комерціалізації; 

– інтернаціоналізація національних інноваційних кластерів та їхнє 
включення до глобальних інноваційних мереж через залучення прямих 
іноземних інвестицій, трансфер технологій та розвиток співробітництва з 
іноземними інноваційними кластерами; 

– визначення чітких критеріїв вимірювання поточних і кінцевих 
результатів діяльності кластерів, встановлення індикаторів виконання 
запланованих показників як на рівні окремих кластерів, так і на рівні 
програми в цілому. 

Доцільність державної підтримки інноваційних кластерів має базуватися 
на вивченні результатів їхньої діяльності. Світовий досвід показує, що 
ключовими критеріями оцінки діяльності інноваційних кластерів є наступні: 

– оцінка інноваційної діяльності: кількість компаній кластера, які 
розробили та впровадили нові продукти/послуги; кількість компаній, які 
отримали нові знання, що можуть бути використані для створення інновацій; 

– оцінка співробітництва з науково-дослідними організаціями: кількість 
компаній кластера, які взяли участь у спільних проектах з науково-
дослідними організаціями; кількість наукових установ, які є членами 
кластера; 

– оцінка міжнародного співробітництва: обсяги залучених іноземних 
інвестицій; кількість іноземних компаній або мереж, які є партнерами 
кластера; кількість організованих у рамках кластера комунікативних заходів 
за участі іноземних експертів і партнерів; 

– оцінка темпів нарощування членської бази: кількість компаній, які є 
членами кластера; частка малих і середніх підприємств, які є членами 
кластера; кількість компаній, які виявляють зацікавленість в участі у 
кластері; 

– оцінка набуття нових знань компаніями-членами кластера: кількість 
компаній, які взяли участь у конференціях, семінарах та інших 
комунікативних заходах, організованих мережею. 

На основі оцінювання ефективності діяльності окремих кластерів 
приймається рішення щодо доцільності їхньої фінансової підтримки з боку 
держави. У переважній більшості європейських інноваційних кластерів 
значна частка державних інвестицій спрямовується на надання 



консультативних, експертних послуг, проведення спільних комунікативних 
заходів (конференцій, семінарів, тематичних зустрічей), навчання компаній-
учасниць кластерів, а також надання грантів науково-дослідним інститутам, 
які здійснюють розроблення інноваційних продуктів у межах кластерів, та 
неприбутковим організаціям, які здійснюють координацію їх діяльності. Це 
дає змогу контролювати ефективність використання бюджетних коштів і 
виключає їх нецільове використання та привласнення окремими 
підприємствами (Інноваційний розвиток промисловості як складова 
структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – С. 53–
57). 

 


