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УДК 332.142 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 

ПАНКОВА Л.І. 

к.е.н, доцент кафедри  

«Менеджменту та бізнес адміністрування» ЧДТУ 

 

У статті проведено дослідження українських реалій формування 

кластерної політики з позиції огляду правового поля для створення кластерно-

мережевих моделей. Визначено, що в Україні  було розроблено та впроваджено 

багато різних заходів для стимулювання розвитку кластерних ініціатив, однак 

вони не досягли  результатів, які очікувалися, оскільки більшість з них несуть 

декларативний характер. Доведено, що інтеграція принципів кластерної 

політики в діяльність державних те регіональних органів влади є дієвим 

механізмом  активізації регіональної економіки та дозволяє сформувати 

безперервний ланцюжок: «ядро кластера - учасники кластера – державні та 

регіональні органи влади – інноваційний (соціальний, освітній) проект - 

синергетичний ефект - імідж регіону». 

 

Ключові слова: кластерна політика; кластеризація регіональної економіки; 

державні та регіональні органи влади. 

 

В статье проведено исследование украинских реалий формирования 

кластерной политики с позиции обзора правового поля для создания кластерно-

сетевых моделей. Определено, что в Украине было разработано и внедрено 

много различных мероприятий для стимулирования развития кластерных 

инициатив, однако они не достигли результатов, которые ожидались, поскольку 

большинство из них несут декларативный характер. Доказано, что интеграция 
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принципов кластерной политики в деятельность государственных и 

региональных органов власти является действенным механизмом активизации 

региональной экономики и позволяет сформировать непрерывную цепочку 

«ядро кластера - участники кластера - государственные и региональные органы 

власти - инновационный (социальный, образовательный) проект - 

синергетический эффект - имидж региона ». 

 

Ключевые слова: кластерная политика; кластеризация региональной 

экономики; государственные и региональные органы власти. 

 

The article studies the Ukrainian realities of cluster policy formation from the 

viewpoint of reviewing the legal field for the creation of cluster-network models. It 

was determined that many different activities were developed and implemented in 

Ukraine to stimulate the development of cluster initiatives, but they did not achieve 

the expected results, since most of them are declarative. It is proved that the 

integration of the principles of cluster politics into the activities of state and regional 

authorities is an effective mechanism for activating the regional economy and allows 

the formation of an uninterrupted chain of "core cluster - cluster members - state and 

regional authorities - innovative (social, educational) project - synergistic effect - 

image region ". 

 

Keywords: cluster policy; clusterization of regional economy; state and 

regional authorities. 

 

Постановка проблеми. Стрімкість, з якою кластери увійшли в 

економічний простір України, не дала часу для обґрунтування процесів 

інтеграції принципів кластерної політики в діяльність державних та 

регіональних органів влади. На практиці це часто призводить до  

неефективності заходів кластерної політики, непередбачуваної та неочікуваної 

реакції об'єкта регулювання. Тому формуванню кластерної концепції як 
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науково і практично перевіреного підходу, має передувати осмислення 

теоретичних та методичних аспектів інтеграції принципів кластерної політики в 

діяльність державних та регіональних органів влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Теоретичним ядром 

кластеризації стали роботи  таких науковців як А. Вебер, А. Маршал, 

Й.Шумпетер, М.Портер, Дж. Енрайт, та ін. Процеси кластеризації регіональної 

економіки розглядали у своїх працях українські дослідники О.Крайник [1], 

Д.Крисанов [2], С.Соколенко [3], Л.Федулова [4], О.Фінагіна [5], Л.Проданова 

[6], А.Сурай [7], О.Якушев [8] та багато ін. Таким чином, питання кластерів і 

загалом кластерної політики є дуже актуальним, оскільки саме кластери є 

ефективним інструментом регіонального розвитку. 

Мета статті - дослідити процес інтеграції кластерного підходу в 

діяльність державних та регіональних органів влади. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно вважається, що 

кластери виступають в якості засобу підвищення конкурентоспроможності 

територій, переходу до виробничих процесів з більшою доданою вартістю, 

сприяють встановленню конструктивних взаємин між підприємствами, 

дослідницькими, освітніми, фінансовими установами та органами влади. 

Кластерний підхід докорінно змінює зміст регіональної та промислової 

політики, оскільки зусилля органів влади направляються на розвиток системи 

взаємовідносин між господарюючими суб'єктами і державними інститутами.  

У свою чергу актуальність кластерів для української економіки 

обумовлена розривом між макро- і мікро- рівнями вітчизняної економічної 

системи, що виникли внаслідок відмови від галузевого планування, розпаду 

системи галузевих і міжгалузевих зв'язків, деградації територіально-

виробничих комплексів. В результаті сформувався природний попит на мезо-

економічні структури як засіб і одночасно цілі нової економічної політики. 

Однак створити такі структури в умовах ринкової економіки виявилося 

складно, оскільки автономні суб'єкти економічної діяльності не піддаються 

директивному централізованому управлінню, і формування кластерів має 
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відбуватися знизу. Кластери неможливо створити в прямому сенсі цього слова. 

При всій важливості зовнішнього стимулювання процесів кластеризації, 

наприклад, у формі державної політики, ключове місце в кожному кластері 

займає його історія, траєкторія попереднього розвитку, розвиток інституційного 

та бізнес-середовища і особливості конкретного об'єкта. 

Тому важливим аспектом розвитку сучасної економіки є переосмислення 

ролі державних та регіональних органів влади в процесах кластеризації та 

інтеграція принципів кластерної політики в їх діяльність.  

Дослідження українських реалій формування кластерної політики 

доцільно провести з позиції огляду правового поля для створення кластерно-

мережевих моделей (табл.1).  

Таблиця 1 

Законодавча підтримка процесів кластеризації в Україні 

(систематизовано автором на основі [9;10]) 

Законодавча база кластеризації в 

Україні 

Концептуальні положення 

1. Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 21 вересня 

2011 р. № 896-р затверджено 

«План заходів щодо стиму-

лювання міжрегіональної 

співпраці, кооперації та інтеграції»  

Мінекономрозвитку, Мінфін, інші центральні органи 

виконавчої влади (у 2012 році) повинні розробити 

нормативно-правову базу з питань: визначення 

механізму формування між-регіональних кластерів; 

надання державної підтримки для забезпечення 

функці-онування та розвитку міжрегіональних 

кластерів.  

2. Закон України від 05.07.2012 № 

5067-VI «Про зайнятість 

населення» [11] в ст. 16 
 

Держава забезпечує реалізацію політики у сфері 

зайнятості населення шляхом: розвитку сільського 

аграрного туризму, кластерів народних художніх 

промислів. 

3. Концепція реформування 

державної політики в інноваційній 

сфері, схваленою Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 

вересня 2012 р. № 691-р 
 

створення сприятливих умов для активізації 

інноваційної діяльності, впровадження інновацій, 

функціонування інноваційної інфраструктури, ринку 

інновацій та технологій шляхом: удосконалення 

правових засад функціонування технологічних 

парків, створення та забезпечення функціонування 

технологічних платформ, спрощення процедур 

утворення інноваційних кластерів, малих 

інноваційних підприємств на базі вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ. 

4. Концепція Загальнодержавної 

цільової економічної програми 

розвитку промисловості на період 

до 2020 року, схваленою 

Розпорядженням Кабінету 

Сприяння інноваційній діяльності в усіх 

перспективних сферах економічної діяльності, 

створення науково-інноваційно-виробничих 

кластерів у високотехнологічних галузях на базі 

комерціалізації власних наукових розробок 
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Міністрів України від 17 липня 

2013 р. № 603-р  
з використанням незадіяних виробничих 

потужностей державних підприємств та галузевих 

наукових інститутів. 

5. Концепцієя Загальнодержавної 

програми розвитку малого 

і середнього підприємництва на 

2014– 2024 роки, схваленою 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28 серпня 

2013 р. № 641-р  
 

Надання підтримки інноваційно-орієнтованим 

суб’єктам малого і середнього підприємництва, 

в тому числі в результаті розроблення і виконання 

програм інтеграції суб’єктів малого і середнього 

підприєм-ництва в національні та міжнародні 

інноваційні і технологічні кластери; сприяння 

розвитку інфраструктури підтримки малого 

і середнього підприємництва; визначення на 

законодавчому рівні понять «бізнес-центр», «бізнес-

інкубатор», «кластеризація», «субконтрактація».  

6. Стратегія розвитку морських 

портів України на період до 2038 

року, затвердженою 

Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11 липня 

2013 р. № 548-р 

Розвиток портової галузі через створення мережі 

кластерів шляхом: визначення переліку морських 

портів і типів кластерів; розширення переліку послуг, 

що надаються в морських портах; залучення 

приватних інвестицій для розвитку морських портів 

7. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 

2013 р. № 234-р «Про 

затвердження плану заходів щодо 

реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній 

сфері на період до 2014 року»  

 Держінформнауки, Міністерство освіти і науки, 

Мінекономрозвитку у 2014 року повинні розробити 

та подати в установленому порядку законо-проекти 

про визначення інноваційних структур, зокрема 

технологічних платформ та інноваційних кластерів, 

засад їх функціонування та особливостей публічно-

приватного партнерства в інноваційній сфері. 

 

Проведене в таблиці 1 дослідження законодавчо-нормативної бази щодо 

підтримки в Україні кластеризації свідчить, що відсутнє законодавче 

визначення кластера. На сьогодні розроблені, але не розглянуті та неприйняті 

до затвердження законодавчі проекти щодо формування засад державної 

політики у сфері кластеризації, такі як “Концепція створення кластерів в 

Україні” (2008 р.), “Національна стратегія формування та розвитку 

транскордонних кластерів” (2009 р.), що уповільнює процеси формування та 

розвитку вітчизняних  кластерів.  

Законодавчий огляд підтримки процесів кластеризації дозволяє 

стверджувати, що в Україні було розроблено та впроваджено багато різних 

заходів для стимулювання розвитку кластерних ініціатив, однак вони не 

досягли  результатів, які очікувалися, оскільки більшість з них несли 

декларативний характер. Тому важливим є визначення слабких сторін 

державного управління та виявити напрямки їх усунення. 
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В цьому напрямку важливим є визначення основоположного принципу 

кластерної політики регіонального розвитку. Кластеризація може бузуватись за 

галузевим або регіональним принципом. Оскільки економіка України базується 

на промислових та аграрних секторах, тому, для забезпечення позитивної 

динаміки економічних показників потребує забезпечення виробництва 

продукції з переважно високою часткою доданої вартості, що може бути 

досягнуто на основі парадигми розвитку регіон-галузь.  

Таким чином,  кластеризація регіональної економіки, на думку автора, 

повинна відбуватись на основі парадигми «регіон-галузь» з урахуванням 

аспектів:  

1. синергії влади та бізнесу в інноваційному розвитку регіону; 

2. системної взаємодії учасників кластерних процесів; 

3. інтеграції соціального, екологічного та економічного розвитку; 

4. територіально-галузевої приналежності; 

5. інноваційної спрямованості; 

6. інфраструктурної забезпеченості. 

Успішність зазначеного процесу можлива лише за умови інтеграції 

кластерного підходу в діяльність державних та регіональних органів влади, що 

передбачає визначення основної мети, функцій та завдань їх діяльності щодо 

реалізації кластерної політики в межах впливу (рис.1). 

Так серед основних функцій державної влади є інформаційно-аналітична 

підтримка кластерної політики, що є першочерговим кроком, спрямованим на 

формування сприятливих умов для досягнення успіху в ході реалізації 

кластерної політики. 

В рамках даного напрямку повинні бути реалізовані наступні заходи: 

виявлення та моніторинг та оцінка ефективності кластерних утворень; 

дослідженя бар'єрів і можливостей розвитку кластерів в певних секторах 

економіки; реалізація спеціалізованих освітніх програм з питань розробки та 

реалізації кластерної політики; формування бази даних кластерних ініціатив на 

регіональному рівні. 
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Рисунок 1 –  Інтеграція кластерного підходу в діяльність державних та регіональних органів влади 

І. Специфіка кластерної політики органів державної влади  ІІ. Специфіка кластерної політики органів регіональної 

влади 

Мета - стимулювання і підтримка створення та реалізації 
кластерних ініціатив в суб'єктах і утвореннях регіонів України 

Функції: 
інформаційно-аналітична підтримка реалізації кластерної 

політики; 
розробка загальної стратегії, включаючи мотиви, цілі, завдання 

та напрямки політики розвитку кластерів; 
використання існуючих інструментів і заходів економічної 

політики для реалізації кластерних ініціатив; 
інтеграція принципів кластерної політики в діяльність окремих 

міністерств і відомств, відповідальних за економічний і 
соціальний розвиток регіонів України; 

конкурсна підтримка комплексних ініціатив з розвитку 
кластерів на регіональному рівні; 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва в сфері 
кластерної політики. 

Мета регіональної влади в реалізації кластерної політики - 

забезпечити конкурентоспроможність економіки регіонів, її 

більш високу продуктивність, зростання реальних доходів і 

зайнятості жителів регіону. 

Функції: 
Координація та інформаційно-аналітичне супроводження 

регіональних кластерних ініціатив; 
Формування інститутів і ефективна організація бізнес-

середовища для розвитку регіональних кластерів та 
забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності; 

Модернізація об'єктів інфраструктури, які забезпечують 
сталий розвиток існуючих та стимулювання появи нових 
кластерних ініціатив; 

Формування ефективної системи кадрового забезпечення для 
потреб регіональних кластерів. 

Основні завдання щодо підтримки кластерних ініціатив: 
Удосконалення нормативно-правового забезпечення згідно 

європейських стандартів; 
Реформування та залучення адміністративного ресурсу; 
Податково-бюджетна та грошово-кредитна підтримка 

формування та розвитку кластерів; 
Формування  інвестиційних програм кластеризації 

регіональної економіки;  
Розвиток інноваційної складової кластерних ініціатив. 

Завдання: 
1. Створення кластерів регіональних підприємств; 
2. Розробка проектів створення кластерів підприємств різних 
галузей, продукція яких буде конкурентоспроможна на 
місцевому, регіональному, національному та глобальному 
ринках.; 
3. Створення привабливих умов для саморозвитку кластерів 
(розвиток інфраструктури, вищої та професійної освіти, 
асоціацій підприємців та ін.); 
4. Створення соціальних кластерів (для підвищення зайнятості в 

групах ризику, вирішення соціальних проблем. 

5. Створення екологічних кластерів. 
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На державному рівні повинна бути розроблена і затверджена концепція 

розвитку кластерної політики, в якій повинні бути прописані мотиви, цілі, 

завдання та напрямки політики розвитку кластерів. 

Слід зауважити, що держава має в своєму арсеналі потужні інструменти 

економічної політики для реалізації кластерних ініціатив, які доцільно 

застосовувати у таких напрямках: 

розвиток інноваційного потенціалу, що передбачає інвестування у 

НДДКР, створення наукових і технологічних парків, центрів трансферту 

технологій, сприяння в комерціалізації результатів наукових досліджень і 

розробок; 

розвиток людського капіталу; 

підтримка бізнес-ініціатив, що передбачає створення бізнес-інкубаторів 

регіонального та міжрегіонального типів, венчурних фондів, зниження 

адміністративних бар'єрів. 

розвиток інфраструктурної складової кластеризації. 

На сьогодні кластерні ініціативи являють собою новий проектно-

орієнтований підхід для стимулювання кластерів і є специфічним та потужним 

інструментом кластерної політики на державному і регіональному рівнях. 

Стимулювання створення кластерів в регіонах України на основі 

парадигми «регіон-галузь» має бути одним з пріоритетних напрямків державної 

та регіональної політики. У зв'язку з цим доцільно розглянути можливість 

створення при Уряді координаційного органу з проблем кластерної політики, в 

складі якого можуть бути представлені керівники державних і регіональних 

органів влади, органів місцевого самоврядування, бізне-структур, наукових і 

освітніх установ, громадських організацій. Також спільно з Українською 

асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) доцільно 

розробити систему моніторингу та оцінки ефективності розвитку кластерів на 

державному і регіональному рівнях; розробити заходи з інформаційного та 

методичного забезпечення кластерної політики; ввести в навчальні плани 

вищих навчальних закладів економічного профілю, установ додаткової 
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професійної освіти і підвищення кваліфікації спеціальні програми з питань 

розвитку кластерів і реалізації кластерної політики. 

Крім того, важливим напрямком реалізації кластерної політики є 

інтеграція кластерного підходу в державну політику розвитку окремих галузей і 

секторів економіки, яку реалізують відповідні міністерства і відомства. У 

зв'язку з цим доцільна інтеграція кластерного підходу в стратегії і програми 

розвитку окремих галузей (починаючи з реалізації пілотних проектів). 

Особливої актуальності щодо перспектив кластеризації в українських реаліях 

набуває сільськогосподарська, енергетична, будівельна галізі. Також необхідна 

інтеграція кластерного підходу в розвиток інфраструктурних секторів (загальна 

і професійна освіта, фінансування НДДКР, транспортна інфраструктура, 

енергетична інфраструктура і ін.). 

Реалізація проектів з розвитку окремих кластерів може стати важливим 

джерелом інформації про можливості та перспективи розвитку бізнесу і 

зниження рівня адміністративних бар'єрів в окремих секторах та галузях. На 

цьому шляху важливм напрямком діяльності держаних та регіональних органів 

влади є формування інститутів і ефективна організація бізнес-середовища для 

розвитку регіональних кластерно-мережевих моделей. 

Даний напрямок передбачає стимулювання формування ефективного 

бізнес-середовища для діяльності учасників регіональних кластерних ініціатив. 

Повинні бути розроблені інструменти щодо забезпечення умов для розвитку 

здорової конкуренції і партнерства між учасниками кластеру, де об’єктом їх 

уваги є кадри, ліцензії, квоти тощо. Серед необхідних заходів досягнення 

поставленого завдання можна виділити наступні: 

формування регіональних дорожніх карт розвитку приватно-державного 

партнерства; 

створення сприятливого регіонального податкового режиму, системи 

пільг учасників  кластерно-мережевих систем; 

сприяння розвитку та підтримки технопарків, бізнес-інкубаторів  

регіонального та міжрегіонального типів; 
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сприяння впровадженню міжнародних стандартів корпоративного 

управління; 

формування та реалізація програм залучення бізнесу в регіональні 

кластери; 

формування центрів трансферту технологій при провідних університетах, 

науково-дослідних інститутах; 

створення фондів інноваційного розвитку; 

реалізація програм і проектів трансферту технологій та знань в 

регіональні кластери; 

розвиток регіонального іміджмейкінгу, через механізм балансування та 

забезпченн системи інтересів влади, населення та бізнесу в існуючому 

соціально-економічному просторі.  

Інтеграція принципів кластерної політики в діяльність державних та 

регіональних органів влади сприяє іміджевим зрушеням в соціальному та 

регіональному менеджменті, а також дозволяє сформувати безперервний 

ланцюжок: «ядро кластера - учасники кластера – державні та регіональні 

органи влади– інноваційний (соціальний, освітній) проект - синергетичний 

ефект - імідж регіону». Тобто державні та регіональні органи влади є не 

кластеорутворюючим, а стимулюючим та регулюючим механізмом, що сприяє 

природному формуванню та розвитку кластерно-мережевих моделей в 

соціально-економічній системі територій. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Таким чином, інтеграція принципів кластерної політики в діяльність 

державних та регіональних органів влади повинна відбуватись через систему 

заходів щодо формування і підтримання сталої регіональної партнерської 

мережі в конкурентоспроможних видах діяльності з метою  гідного 

позиціювання на зовнішніх ринках. Це дозволить забезпечити глобальну 

конкурентоспроможність економіки регіонів України, зростання доходів і 

зайнятості населення. 
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Попри це розробка ефективних заходів кластерної політики 

ускладнюється нечітким характером об'єкта регулювання, нерозвиненістю і 

неспівставністю використовуваних критеріїв оцінки діяльності, відсутністю 

адекватних методів прогнозування, що визначає необхідність науково 

обґрунтованого підходу до розуміння і розвитку кластерів і окреслює коло 

необхідних подальших наукових досліджень. 
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