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УДК 332.14:658 
Панкова Л. І. 

Черкаський державний технологічний університет 
 (Черкаси, Україна) 

 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНОЇ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ: ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ТА ПРІОРИТЕТИ АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Аннотация. В статье исследовано категорию «инновационный 

кластер» и предоставлена авторская трактовка. Проанализирован 
мировой опыт инновационной кластерной модели развития регионов, 
который предоставил возможность определить специфические 
особенности и общие черты инновационного кластерообразования в 
странах Азии, Европы, США. Отмечено, что принцип формирования 
кластеров на основе географической близости уходит в прошлое, а в 
основе построения современных кластеров лежит принцип общности 
экономических интересов. Определены приоритеты инновационной 
кластерной политики среди которых: консолидация, гармонизация, 
согласование и балансирование ключевых интересов субъектов вокруг идеи 
инновационного развития регионов. 

Ключевые слова: инновационная кластерная политика, мировой 
опыт, экономические интересы, приоритеты инновационной кластерной 
политики. 

 
Abstract. The article explores the category of ―innovation cluster‖ and 

provides an author’s interpretation. The world experience of the innovative cluster 
model of regional development is analyzed, which provided the opportunity to 
determine the specific features and general features of innovative cluster formation 
in the countries of Asia, Europe, and the USA. It is noted that the principle of cluster 
formation on the basis of geographical proximity is a thing of the past, and the 
principle of common economic interests is the basis for building modern clusters. 
The priorities of the innovation cluster policy are identified among which are: 
consolidation, harmonization, coordination and balancing of the key interests of the 
subjects around the idea of innovative development of the regions. 

Keywords: innovation cluster policy, world experience, economic interests, 
priorities of innovation cluster policy. 

 
Постановка проблеми. Інтерес до процесу формування і розвитку 

кластерів в світі пояснюється позитивним досвідом кластеризації економік 
багатьох розвинених країн, які довели ефективність кластерного підходу в 
підвищенні конкурентоспроможності економіки як окремих регіонів, так і країни 
в цілому. Орієнтація на інноваційний розвиток є істотною особливістю 
кластерної політики більшості країн світу.  

Аналіз в різних країнах, показує, що висока конкурентоспроможність цих 
країн заснована на сильних позиціях окремих кластерів, що підсилюють 
конкурентоспроможність і оптимізують управління національною економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовними дослідженнями 
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кластерної теорії є роботи зарубіжних класиків Т. Андерсона, Е. Бергмана, 
Р. Бошми, Е. Віссера, В. Прайса, М. Портера, Е. Фезера. Зaгaльнi прoблеми 
адаптації кластерного підходу до вітчизняних умов зробили українські вчені: 
О. Амоша, В. Геєць, М. Войнаренко, В. Дубницький, М. Долішній, 
Б. Данилишин, О. Крайник, Д. Крисанов, Л. Федулова, О. Фінагіна, Л. Чернюк, 
O. Шaблiй та ін. Сукупний нaукoвий пoтенцiaл рoзрoбoк, щo сфoрмувaвся у 
нaукoвiй думцi, зaбезпечив висoкий теoретикo-метoдoлoгiчнiй рiвень 
дoслiдження прoблем кластерної політики розвитку регіонів. Вoднoчaс 
трaнсфoрмaцiя укрaїнськoгo екoнoмiчнoгo прoстoру, пoявa нoвих фoрм 
гoспoдaрювaння i динaмiчний хaрaктер ключових інтересів, вимaгaють 
перегляду тa рoзрoбки принципoвo нoвoї інноваційної моделі кластерної 
політики, що враховує економічні інтереси та пріоритети адаптації світового 
досвіду в Україні. 

Метою статті є дослідження світового досвіду інноваційної кластерної 

моделі розвитку регіонів, окреслення економічних інтересів та пріоритетів 
адаптації в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Вимоги сучaснoго етaпу рoзвитку 

екoнoмiки Укрaїни потребують знaчних змiн, що oбумoвленi процесами 
реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, 
економічною інтеграцією із загальним ринком ЄС, зрoстaння рoлi технoлoгiй, 
iнфoрмaцiї, приципів сталого розвитку регіонів, прaгнення дo iннoвaцiйнoгo 
рoзвитку i мaксимaльнoгo викoристaння екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу. В ситуації, 
коли далеко не всі галузі і сфери національного господарства є 
конкурентоспроможними, а також наявність конфлікту на Сході країни 
диктують необхідність пoяви нoвих фoрм гoспoдaрювaння тa рoзрoбки 
принципoвo нoвoї кoнцепцiї фoрмувaння тa рoзвитку кластерної політики, якa б 
вiдпoвiдaлa сучaсним вимoгaм розвитку крос-секторальної співпраці в регіонах 
на засадах розумної спеціалізації та балансу інтересів в напрямах мoдернiзaцiї 
екoнoмiчнoї системи Укрaїни відповідно до європейських стандартів.  

Специфічною формою консолідації, гармонізації, узгодження та 
балансування державних інтересів з інтересами бізнесу є інноваційні кластери, 
що дозволяють сформувати стійкі зворотні зв’язки, системну взаємодію 
учасників суспільного та економічного життя населення регіону, поєднати 
зусилля в забезпечені процесів сталого та інноваційного розвитку регіонів. 

В Україні даний підхід на стадії свого розвитку, проте в багатьох країнах, 
що є лідерами в питаннях формування економіки на кластерній основі 
накопичено значний досвід його використання.  

За визначенням Вольфганга Прайса кластери – це розвинуті економічні 
осередки, які сприяють розвиткові галузі шляхом зростання продуктивності, 
стимулювання інновацій та розвитку конкуренції, сприяння створенню нових 
підприємств, таким чином, стаючи «сплавом» підприємств та інституцій, які 
співпрацюють для того, щоб забезпечити підприємствам більший прибуток, 
порівняно з тим, який вони могли б отримати, працюючи окремо [1, с. 34]. 

Згідно визначення експертів Європейського Союзу (ЄС), «інноваційний 
кластер – це група незалежних підприємств – інноваційних стартапів, малих, 
середніх та великих підприємств, а також науково-дослідних організацій, які 
діють у певній галузі та у певному регіоні і покликані стимулювати інноваційну 
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діяльність шляхом інтенсивної взаємодії, спільного використання потужностей 
і обміну знаннями та компетенціями, забезпечення внеску у трансфер 
технологій, створення мереж і поширення інформації між суб’єктами  
кластера» [2, с. 10]. 

На думку автора, інноваційний кластер являє форму інституціонализації 
економічних інтересів взаємопов’язаних між собою певною корпоративною 
культурою взаємодії не лише компаній і организацій, які утворюють 
інтегровану структуру, але й зовнішніх суб'єктів в рамках використання 
потенціалу інноваціного розвитку регіонів. Наведене авторське визначення 
категорії «інноваційний кластер» є aктуaльним в умoвaх iнтенсифiкaцiї 
прoстoрoвoї iнтегрaцiї тa глoбaлiзaцiї екoнoмiки, а також актуалізує питання 
формування комплексу дій держави та бізнесу щодо повного використання 
конкурентних переваг територій на основі балансу інтересів та принципів 
розумної спеціалізації у регіонах. 

З метою виявлення ключових інтересів та пріоритетів адаптації 
світового досвіду інноваційної кластерної політики доцільно провести 
інформаційний огляд урядових джерел, інформації міністерств економічного та 
інноваційного розвитку, доповіді Європейського комітету з питань 
промисловості та підприємництва, даних Європейської онлайн-платформи з 
розвитку і формування кластерів, звітної інформації незалежних експертів з 
питань кластеризації економіки різних країн.  

Огляд та систематизація зазаначених джерел дозволяє окреслити 
наступні загальні принципи інноваційного кластероутворення в світовій 
практиці (табл. 1) [3-9]. 

 
Таблиця 1 

Принципи інноваційного кластероутворення в світовій практиці [3-9]. 
Країна Ядро 

кластера 
Бізнес Державна підтримка Приклад 

США Науковий 
центр / 

університет 

Великі і малі 
промислові 

компанії 

Значна (державні 
ініціативи з кластерної 

політики, розвиток 
ноуково-технологічного 
партнерства, надання 
податкових кредитів, 

залучення первинного 
капіталу) 

Технічна долина 
(Tech Valley, Олбані, 

Нью-Йорк), 
Силіконова долина 

(Каліфорнія) 

Країни 
ЄС 

Національні 
дослідні 

організації, 
інститути, 

університети 

Великі і малі 
підприємства, 

допоміжні 
організації 

інфраструктури 
кластера 

Домінуюча: платформи 
(макрорівень); асоціації 

(мезорівень); 
об'єднання (мікрорівень) 

Біотехнологічна 
долина (Франція, 

Німеччина), 
фармацевтичний 

кластер Університету 
Луї Пастера (Франція) 

Японія Національни
й 

університет / 
дослідний 
інститут 

Великі і малі 
промислові 

компанії 

Значна (державні 
ініціативи з кластерної 

політики) 

Біотехнологічний 
кластер (Хоккайдо), 

кластер 
нанотехнологій 

(Кансай) 
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Індія Національні 
інститути, 
дослідні 

організації 

Переважно малі 
фірми, що 

впроваджують 
нові технології 

Значна (державні 
ініціативи з кластерної 

політики) 

IT кластер Kota 
(Раджастан), Noida 
Electronics (Уттар 

Пратеш) 

Ізраїль Національно
-дослідний 
інститут, 
відділи 

науково-
дослідницьк

их і 
дослідно-

конструктор
ських робіт 
(НДДКР) в 

промислови
х компаніях 

Переважно великі 
промислові 

підприємства 

Значна (кластерні 
ініціативи, закони для 

стимулювання залучення 
інвестицій) 

IT кластер 
(Ізраїльська 

Сіліконова долина), 
консорціум Remon 

Китай Національні 
дослідні 
інститути 

Великі і малі 
компанії, офіси 
ліцензування 

технологій при 
університетах 

Значна (державний 
контроль за діяльністю 

кластерів) 

Міжнародний 
науково-

технологічний парк 
«Сужоу» (Suzhou, 
International S & T 

Park), 
Високотехнологічний 
промисловий бізнес-
інкубатор (High-Tech 
Industrial Incubator, 

Шень-Жень) 

Україна Національні 
університети 

/ дослідні 
інститути, 
провідні 

промислові 
підприємств

а 

Переважно великі 
промислові 

компанії 

Домінуюча державна 
ініціатива 

Кластер 
«Біотехнології» 
(Львів, Україна) 

 
Порівняльний аналіз особливостей формування та розвитку 

інноваційного кластероутворення є сладним процесом, оскільки базою 
дослідження є конкретні приклади, а як засвідчує наукова спільнота єдиної 
універсальної моделі інноваційного кластера не існує, навіть в рамках окремої 
території можуть існувати інноваційно спрямовані інтеграційні об’єднання, які 
мають принципові розбіжності. Однак, дослідження національних 
особливостей та принципів інноваційного кластероутворення відбувається 
зазвичай з огляду структури, ролі держави в розвитку кластерів та основних 
принципів кластерної політики. 

Аналітичний огляд світового досвіду інноваційної кластерної моделі 
розвитку регіонів надає підстави стверджувати, що існують яскраво виражені 
розбіжності між західним та східним досвідом інноваційного 
кластероутворення (табл.2-5) 
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Таблиця 2 
Особливості інноваційної кластерної моделі розвитку США 

Харарактерні риси моделі інноваційного кластера США Модель кластерної 
політики США 

1. Інноваційний кластер – це комплекс взаємопов’язаних 
галузей;  
2. Інноваційний кластер – це середовище з високим рівнем 
конкуренції між його учасниками, навіть між фірмами-
постачальниками;  
3. Переважає горизонтальна структура кластера, що 
заснована на горизонтальній передачі знання та поєднанні 
кооперації та конкуренції (coopetition). 
4. Ядром інноваційного кластера можуть стати не лише фірми, 
але й університети, як генератори нових знань та інноваційних 
ідей;  
5. Висока активність в інноваційному кластері венчурного 
бізнесу;  
6. Високий рівень ефективності комерціалізації винаходів 
завдяки тісному і взаємовигідному співробітництву науки і 
бізнесу;  
7. Висока активність стартап-підприємництва, започаткування 
студентством власних стартапів;  
8. Важливе значення соціокультурних зв’язків та інноваційної 
культури;  
9. Мобільність трудових ресурсів у межах інноваційного 
кластера та залучення кращих спеціалістів ззовні;  
10. Внутрішньо-кластерні взаємозв’язки більшою мірою 
опосередковуються ринком, відповідно вплив держави менш 
помітний [10, с. 37–38]. 

Ліберальна. 
Кластер 
розглядається як 
ринковий організм. 
Роль федеральної 
влади полягає в 
знятті бар'єрів для 
його 
природного 
розвитку. Домінує 
підхід до 
формування 
кластерної політики 
«знизу-вгору». 

 
Проводячи аналіз американського континенту, передусім необхідно 

зазначити, що США одні з перших почали застосовувати кластерну концепцію 
для розвитку економіки. Найяскравішим прикладом її застосування стала 
Силіконова долина, що об’єднує в собі більш ніж 7000 представництв 
технологічно високорозвинутих підприємств та фірм, 1,35 млн робочих місць у 
радіусі 160 км та 2,5 млн мешканців. Розвиток Силіконової долини нерозривно 
пов’язаний із розвитком сусідніх територій, а також економіки країни загалом. 
Наукові центри та університети ведуть аналітичну роботу, пов’язану з 
ініціюванням кластерів. Штат бере активну участь у кластерній роботі: створює 
комісії з ініціювання кластерів та виділяє початковий капітал на його 
функціонування. У подальшому залучаються кошти приватних інвесторів [11]. 
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Таблиця 3 
Особливості Європейської моделі інноваційного кластероутворення 

Харарактерні риси моделі інноваційного кластера Модель кластерної 
політики 

1. Більш тісний зв’язок бізнесу та держави і менш 
виражена внутрішньо-кластерна конкуренція.  
2. Модель інноваційного кластера орієнтована на 
модернізацію традиційних галузей промислової бази 
Європи.  
3. Переважає горизонтальна структура кластера 
4. Ядром європейського інноваційного кластера 
найчастіше виступають інноваційно активні підприємства.  
5. Значна роль в інноваційних кластерах інститутів 
співробітництва як координуючих структур, які сприяють 
налагодженню взаємодії між учасниками;  
6. Інноваційний кластер – це середовище, сприятливе для 
навчання;  
7. «База знань» має важливе значення для ефективної 
діяльності інноваційного кластера [12, с. 27–28]. 
8. Гармонізація процесів кластеризації під єдині стандарти 
соціального та економічного розвитку ЄС 
9. Наявні процеси міжнародної інтеграції (утворення 
транскордонних кластерів) 
10. Законодавче оформлення кластерної політики 
11. Формування технопарків, технополісів, наукових 
центрів на основі та за допомогою навчальних закладів 

Присутня як 
дирижистська 
модель (Швеція, 
Франція, 
Фінляндія та 
Словенія) так і 
ліберальна модель 
(Великобританія) 
Таким чином, наявні 
обидва підходи до 
формування 
кластерної політики: 
«згори донизу» та 
«знизу-вгору». 

 
Європейські процеси кластероутворення характеризуються тісною 

взаємодією та співпрацею між державою та бізнесом (табл.3). Держава 
виступає гарантом забезпечення правового поля в рамках якого відбуваються 
процеси гармонізації ключових інтересів кластеризації.  

Наслідки зміни природи кластерів у світі розкрили потенціал 
інноваційної політики ЄС, який забезпечує його економічний розвиток через 
створення концепції технологічних платформ для спільних інновацій та обміну 
інформацією по пріоритетних завданнях і технологічних рішеннях між 
державними установами, промисловими підприємствами, споживачами, 
науковими колами і іншими зацікавленими учасниками [13]. 

 
Таблиця 4 

Особливості Азіатської моделі інноваційного кластероутворення 
Харарактерні риси моделі інноваційного кластера Модель кластерної політики 

1. Ядром кластера є велика компанія навколо якої 
сконцентровані малі і середні фірми-суміжники, що 
виготовляють полуфабрикати, комплектуючі, 
послуги, що одночасно кооперуються та конкурують 
в ціні та якості за можливість поставок.  
2. Переважає вертикальна інтергація в кластрені 
обєднання  
3. Активна участь держави в інноваційному 
кластері та менш виражена внутрішньо-кластерна 
конкуренція (подібно до моделі Європи) 

Дирижистська модель.  
Велику роль відіграє активна 
державна (федеральна) 
політика розвитку кластерів. 
Домінує підхід до формування 
кластерної політики: «згори 
донизу» однак протилежна 
концепція не заперечується 
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4. Від США враховано досвід підтримки венчурного 
бізнесу.  
5. Японський інноваційний кластер формується 
навколо університетів та дослідницьких центрів.  
6. Важлива роль відведена встановленню контактів 
із закордонними підприємствами, університетами, 
дослідницькими центрами.  
7. Великий вплив традицій та релігійних учень у 
кластерних процесах 
8. Вміння вести жорстку боротьбу за формування 
та функціонування конкурентоспроможних 
кластерів та сегменти ринку, зайняті конкурентами 

 
Успішним досвідом реалізації кластерного підходу серед Азіатських 

країн є японський, що заснований на субпідрядних та субконтрактних зв’язках 
між компанями лідерами та малими (середніми) підприємствами (табл.4). 
Серед великих інноваційно-технологічних кластерів Японії слід відзначити такі: 
Хоккайдо (Біотехнологія, ІТ), Кинки (Біотехнологія, навколишнє середовище), 
Регіон Тюгоку (Машинобудування), Сікоку (Медицина), Регіон Токіо 
(Регіональний промисловий відновний проект), Кюсю (Переробка та 
навколишнє середовище, силіконовий кластер (напівпровідники)) [11; 14; 15]. 

Роль держави в Азіатській моделі кластероутворення є:  
стимулюючою – у формуванні кластерних структур;  
захисною – у захисті власних виробників від конкуренції з боку 

іноземних підприємців; 
регулюючою та контролюючою через механізми втручання у процеси 

формування та просуванні вітчизняної продукції на світових ринках.  
 

Харарактерні риси моделі інноваційного кластера І. 
Бортагарей (Уругвай) та С. Тіффін (США) 

Модель кластерної 
політики 

1. Модель інноваційного кластера відображає сукупність 
матеріальних і нематеріальних елементів та взаємодії між 
ними. 
2. Матеріальні елементи моделі охоплюють: фірми, що 
базуються на знаннях, виробляють інноваційні продукти і 
формують ядро інноваційного кластера (великі фірми, 
скупчення інноваційних дрібних фірм, спін-офф і старт-ап); 
ресурси знань (університети, дослідницькі лабораторії, 
кваліфіковані кадри); спеціалізовані консалтингові послуги 
(трансфер технологій, юридичні послуги, патентування, 
інжинірингові послуги, маркетинг тощо); спеціалізовані 
ресурси (матеріали, інструменти, обладнання); ринки 
(покупці, включаючи закордонні); організації, що сприяють 
створенню кластера та координують його діяльність, у тому 
числі бізнес-інкубатори; фінансування (стартовий капітал, 
венчурний капітал, банківські операції) [16, с. 14]. 
3. Ядро кластера формується з фірм-лідерів 
4. Нематеріальні елементи моделі охоплюють сприятливе 
соціокультурне середовище; формальні і неформальні 
взаємодії між особами та організаціями; якість життя людей, 
які працюють у місцевості, де функціонує інноваційний 

Ліберальна. 
Співпраці уряду та 
бізнесу, науки та 
освіти. 
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кластер [16, с. 18]. 
5. Фінансування процесів кластеризації здійснюється за 
участю міжнародних організацій, наявність прямих іноземних 
інвестицій, які сприяють впровадженню інноваційних 
технологій 
6. Орієнтація кластерних структур на експорт 
7. Рівність участі у фінансуванні кластера його учасниками 

 

Відмінною ознакою Латиноамериканської моделі є те, що у формуванні 
інноваційного кластера нематеріальні елементи (комунікації та культура) є 
таким же вагомими факторами, як і матеріальні (локальні ринки, 
спеціалізована інфраструктура тощо) (табл.5). Це є позитивним досвідом для 
України, що дозволить за умов ефективної адаптації сформувати платформу 
для налагодження стійких зворотніх зв’язків та баласування ключових 
інтересів основних суб’єктів кластеризації.  

Однак особливості регіональної політики Латинської Америки змушують 
говорити про проблему відсутності стабільності у регіональній політиці, коли 
підходи до державного регулювання регіонального розвитку змінюються кожні 
кілька років. У країнах ЄС та інших країнах з розвиненою економікою 
незважаючи на зміну правлячого кола, регіональна політика характеризується 
високою стабільністю.  

Аналітичне дослідження особливостей досвіду інноваційної кластерної 
моделі розвитку регіонів країн світу дозволяє визначити перні спільні риси 
Латиноамериканської та інноваційної кластерної моделі розвитку США, 
моделями США та Азії, Азії та Європи, що проаналізовано та систематизовано 
на рисунку 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Аналіз спільних рис Азіатської, Європейської Латиноамериканської 

інноваційних кластерних моделей розвитку та моделі США 
 

Аналіз світового досвіду дозволяє зазначити, що принцип формування 
кластерів на основі географічної близкості відходить у минуле. В основі 
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побудови сучасних кластерів лежить принцип спільності економічних інтересів. 
Згідно звіту за результатами дослідження, що проводилось компанією Cisco в 
2011 р, сучасні інноваційні кластери можна охарактеризувати як «цифрові 
спільноти, що засновані на зближенні та поєднанні інтелектуального 
потенціалу і не лише за приципом географічної близкості», що пов’язано 
передусім з розвитком соціальних мереж та механізмів співробітництва в 
бізнес-середовищі [17].  

В ідеалі кластер майбутнього зможе об'єднати знання і професійні 
навички, вироблені в різних областях спеціалізації і регіонах. Це нова форма 
взаємодії, що має забезпечити розробку більшої кількості інноваційних рішень 
найбільш гострих соціально-економічних проблем [18]. 

Таким чином, враховуючи досвід Лантинської Америки та досвід 
світових лідерів пріоритетним завданням інноваційної кластерної політики в 
Україні є: 

консолідація ключових інтересів суб’єктів навколо ідеї інноваційного 
розвитку регіонів,  

гармонізація консолідованих економічних інтересів, що визначається як 
процес виключення різновекторності, протирічь в напрямах реалізації 
регіональної політики та усунення суперечностей із загальнонаціональними 
інтересами та принципами сталого розвитку суспільства; 

узгодження економічних інтересів суб’єктів регіонального розвитку в 
парадигмі відносин «влада-населення-бізнес»; 

формування балансу ключових інтересів інноваційного 
кластероутворення в регіонах. 

Процеси консолідації, гармонізації, узгодження та балансування 
ключових інтересів кластеризації регіонів України дозволить визначити 
потреби інноваційного кластероутворення як на макро-, мезо- так і мікрорівні, 
що окреслить пріоритети у формуванні сучасної моделі інноваційної 
кластерної політики та світовий досвід, що може бути адаптованим в регіонах 
України в цьому напрямі. 

На основі порівняльного аналізу зарубіжних моделей інноваційного 
кластероутворення пропонується застосування «змішаної» моделі 
формування регіональних кластерів в Україні, що передбачає з одного боку, 
активну роль самих регіонів і регіонального бізнесу у формуванні кластерів, з 
іншого - підтримку кластерних ініціатив з боку державних та регіональних 
органів влади. 

Формування і розвиток регіональних інноваційних кластерів є процесом 
пошуку компромісу інтересів усіх його учасників, яких можна звести до тріади 
«бізнес-держава-наука». Залежно від потенціалу регіонального розвитку, а 
також можливостей для підвищення ефективності управління інноваційними 
процесами територій, регіони потребують різного ступеня державної 
підтримки. 

Держава повинна зосередитися на створенні умов, що ініціюють і 
підтримують процеси кластероутворення, будь-які заходи держави повинні 
носити рекомендаційний характер. Штучне ініціювання та прискорення 
кластеризації не забезпечить очікуваних ефектів, оскільки утворення кластерів 
є еволюційним процесом. Кластрена політика, що грунтується на підході 
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«зверху донизу» невзмозі забезпечити внутрішній рушійний механізм розвитку 
утворених кластерів, що може позначитися на їх життєздатності.  

Висновки. Ключовий інтерес адаптації світового досвіду кластерного 

підходу до розвитку економіки регіону в Україні полягає у тому, що практика 
країн з високим соціальним та економічним розвитком доводить, що саме в 
рамках кластера зростає ймовірність виникнення унікальної інноваційної ідеї, а 
також збільшується швидкість і ефективність процесу комерціалізації.  

На думку автора, специфічною особливістю Української моделі 
інноваційного кластероутворення повинно стати поєднання досвіду сучасної 
інноваційної кластерної політики, стратегії «розумної спеціалізації» з політикою 
децентралізації в регіонах. «Розумна спеціалізація» спрямована на 
використання зв'язків, що виникають між сферами економічної діяльності і 
пронизують традиційні межі кластерів. В умовах коли у світі першочерговим 
принципом утворення в кластері стає принцип спільності економічних 
інтересів, а не географічна близкість smart-спеціалізація набуває актуальності 
в напрямах мoдернiзaцiї екoнoмiчнoї системи Укрaїни, що дозволить 
стимулювати нові сфери поширення знань з високим ступенем впливу на 
економічне зростання. 
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