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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення глобалізаційних тенденцій у світі при-

мушують подивитися під іншим кутом зору на пробле-
му підвищення конкурентоспроможності будь-
якого рівня: держави, регіону, міста, села чи ок-
ремого суб'єкта господарювання. На сьогодні
в більш вигідному становищі знаходяться ті
країни, що знаходяться на стадії економічного
розвитку, який базується на інноваціях та знан-
нях, — Швейцарія, США, Сінгапур, Швеція, Да-
нія (мають найвищий рівень конкурентоспро-
можності [11]). Країни, регіони, території, що
мають нижчий рівень інновативності, доступу
до інформації, нових технологій, розвитку на-
уки та освіти, в умовах глобалізації втрачають
свої конкурентні позиції. В цих умовах першим
завданням для депресивних територій є підви-
щити свою готовність до глобалізаційних про-
цесів та підвищити свою економічну ефек-
тивність (рис. 1) [7].

Як можна побачити з наведеної схеми, одним
з джерел конкурентоспроможності в умовах гло-
балізації є виявлення та розвиток кластерів, тоб-
то формування системи взаємозв'язків підпри-
ємств та організацій на певній географічній тери-
торії з метою забезпечення та підсилення конку-
рентних позицій один одного.

Можна сказати, що кластери відіграють
роль точок росту для певного регіону, а в на-
ступному і для країни в цілому. Механізм впли-
ву можна описати таким чином: коли один або
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Рис. 1. Фактори, що визначають готовність країни до

глобалізації

декілька суб'єктів господарювання досягають певної
конкурентоспроможності, вони розповсюджують свій
вплив на інших агентів: конкурентів, постачальників,
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споживачів. Останні, в свою чергу, починають пози-
тивно впливати на інших суб'єктів господарювання та
один на одного. Отже, в процесі кластерізації спос-
терігається синергетичний ефект. Можна зробити вис-
новок, що сучасні трансформаційні перетворення в
економіці переносять наголос з конкуренції як основ-
ної умови економічного розвитку на побудову парт-
нерських взаємовідносин (навіть між конкурентами)
для підсилення індивідуальної конкурентоспромож-
ності і використання внутрішніх ресурсів та потенціа-
лу регіону (рис. 2) [6].

Для формування та успішного функціонування кла-
стерів необхідно створити ряд умов (рис. 3) [4].

Головною умовою ефективного функціонування
кластерів є тісний взаємозв'язок бізнесу, освіти, на-
уки та влади. На сьогодні в Україні цей зв'язок дуже
низький. Наприклад, хоча в
Україні і створюється значна
кількість продуктових та тех-
нологічних інновацій, але їх
використання в суспільному
виробництві дуже обмежене.
Так, протягом 2000—2008
років частка промислових під-
приємств, що займаються
впровадженням інновацій,
зменшилась з 14,8% до 10,8%
[1]. Це свідчить про неско-
ординованість дій органі-
зацій, що займаються науко-
вими розробками та реальни-
ми потребами вітчизняних
підприємств в нових техноло-
гіях.

Вирішення цього питання
відводиться "кластерній по-
літиці", яка повинна сприяти
інституційному розвитку кла-
стерів, ініціювати та підтри-
мувати створення спеціалізо-
ваних організацій розвитку
кластера. До завдань клас-
терної політики можна відне-
сти діяльність зі стратегічно-
го планування розвитку кла-
стера, встановленню ефек-
тивної інформаційної вза-
ємодії між учасниками клас-
тера та стимулювання укріп-
лення співробітництва між
ними.

Зрозуміло, що такий підхід вимагає пе-
реосмислення принципів державної регіо-
нальної, промислової політики, політики в
сфері науки та освіти. Україна на сьогодні
робить перші кроки на шляху "кластери-
зації" економіки. І тому вважаємо, що важ-
ливим є вивчення зарубіжного досвіду ряду
європейських країн, які успішно використо-
вують даний досвід для підвищення своєї
конкурентоспроможності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичною базою досліджень у сфері кластери-

зації економіки є праці Портера, Вебера, Маршала, Ро-
зенфельда, Де Брессона, Стімсона, Андерсона та інших
економістів. Серед вітчизняних науковців великий вне-
сок у вивчення проблеми кластеризації зробив С. Со-
коленко. В своїй монографії "Кластери в глобальній еко-
номіці" ним було досліджено комплексні проблеми фор-
мування та функціонування мережевих виробничих си-
стем-кластерів у контексті сучасних теорій економічно-
го розвитку, проаналізовано варіанти формування кла-
стерів у ряді країн. У країнах ЄС реалізується багато
проектів, які спрямовані на розвиток кластерної політи-
ки. Хочемо відмітити Європейську кластерну обсерва-
торію, яка займається виявленням кластері в Європі та
їх аналізом [3].
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Рис. 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону
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ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Основним завданням дано-
го дослідження є аналіз стану
кластерної політики ряду євро-
пейських країн.

ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Аналіз звітів ряду євро-
пейських країн щодо політики
в сфері створення та підтри-
мання кластерів виявив такі ос-
новні політичні тенденції, які
сформувалися в процесі еконо-
мічної трансформації (табл. 1)
[3].

На сьогодні усі Європей-
ські країни активно займа-
ються розробкою та впро-
вадженням кластерної полі-
тики та програм як на націо-
нальному, так і на регіональ-
ному рівнях.

Основним завданням на-
ціональної кластерної по-
літики є розробка відповідних
документів, директив та зако-
нодавства з даного питання.
Ряд європейських країн поча-
ли розробку кластерної по-
літики з 1990-х років. Не див-
лячись на те, що більшість
країн прийшли до кластеризації економіки ще на по-
чатку 21-го століття, розробка політичних засад ще й
досі залишається на початковій стадії розвитку. За
розробку кластерної політики в країні відповідає пев-
не міністерство. В 13 країнах як мінімум два міністер-
ства відповідає за цей процес. Найчастіше — це мініс-
терство промисловості (16 країн), міністерство еконо-
міки чи фінансів (14 країн) та міністерство науки та
досліджень (9 країн). 30% країн ЄС відзначають над-
звичайну важливість розробки кластерної політики на
національному рівні. В табл. 2 узагальнено інформа-
цію щодо особливостей формування кластерної пол-
ітики різних європейських країн [3].

За впровадження кластерної політики в країні
відповідає певне агентство. Більшість агентств пов'язані
з дослідженнями та технологіями, інноваціями та роз-
витком малого та середнього бізнесу. Наприклад, у Ве-
ликобританії — це Відділ Науки та Технології, служба
малого бізнесу; в Румунії — Федеральний орган з нау-
кових досліджень, Національна агенція для середньо-
го та малого бізнесу і кооперації; в Фінляндії — Націо-
нальне технологічне агентство, Рада з питань наукової
та політичної політики, Інноваційний фонд, Академія
Фінляндії тощо.

Національний підхід до кластерної політики від-
різняється в кожній країні. Можна виділити дві основні
причини для цього. Перша причина полягає в тому, що
кожна країна має свої національні та регіональні особ-

ливості (бізнесове середовище, культуру, інституційний
розвиток) і політика повинна розроблятися з огляду на
ці особливості. Інша причина — кластерна концепція є
дуже гнучкою, тому неможливо виробити уніфікований
підхід до розробки та впровадження кластерної політи-
ки.

Якщо проаналізувати політику щодо кластерізації
в різних країнах ЄС, то найбільш розповсюдженими є
такі напрями:

— підтримка регіональних інноваційних систем;
— укріплення взаємозв'язків локальних бізнес-

структур;
— посилення співпраці між бізнесом та організаці-

ями, що займаються розповсюдженням знань та техно-
логій.

Наприклад, в Австрії кластери активно підтриму-
ються кластерною технологічною політикою з метою
збільшення інноваційного потенціалу для посилен-
ня можливості та бажання для кооперації. Нова кла-
стерна політика в Данії спрямована на вдосконален-
ня існуючих кластерів і тих, що почали створювати-
ся як на національному, так і на регіональному
рівнях. Політика робить наголос на підтримці досить
специфічних індивідуальних кластерів для досягнен-
ня ними критичної маси, специфічного сервісу та
організацій, які займаються розповсюдженням
знань. Основною метою кластерної політики Франції
є розвиток Місцевої Виробничої Системи (Local

Таблиця 1. Основні тенденції кластерної політики країнах ЄС
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Таблиця 2. Особливості формування кластерної політики в країнах ЄС
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Productive System). Політика спрямована на розви-
ток партнерства між підприємствами, які входять до
цієї системи, освітніми організаціями, дослідними
інститутами та організаціями, які займаються нала-
годженням зв'язків між місцевою владою та іншими
місцевими агентами. Щодо Італії, то тут наголос роб-
лять на розвитку центрів та посередницьких струк-
тур, які займаються дослідженнями, експерименту-
ванням, розробкою та впровадженням пілотних про-
ектів, тренінгом персоналу та технічними консуль-
таціями, що пов'язані з створенням малого та серед-
нього бізнесу. Головною метою даних центрів є
підвищення технологічного рівня та інноваційної
спроможності малого та середнього бізнесу. Голлан-
дська кластерна політика фокусується на техно-
логічній кооперації з метою підвищення конкурен-
тоспроможності та інновативності фірм. В Іспанії
стимулюють розвиток групи підприємств, які на сьо-
годні вважаються важливим промисловим сектором
в регіоні або які визначаються як такі, що будуть
важливими в майбутньому.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження показало, що усі євро-
пейські країни спрямовують свої зусилля на трансфор-
мацію економічної системи у бік локального економіч-
ного розвитку, а саме — кластеризацію економіки.
Двадцятирічний досвід застосування даного підходу по-
казав, що кластерний підхід є одним з дієвих засобів
підвищення конкурентоспроможності. Передумовою
створення кластерів у країні є розробка та впроваджен-
ня кластерної політики. Аналіз кластерної політики
різних країн ЄС показав, що хоча підходи до розробки
та основних напрямів даної політики в різних країнах
відрізняються, але можна виділити ключові характери-
стики щодо цієї проблеми:

— кластерна політика розглядається як засіб для
забезпечення економічного розвитку та структурних
змін, як правило, через посилення інноваційного потен-
ціалу;

— політика базується на покращенні кооперації між
бізнес-структурами та створенні мереж, які можуть сти-
мулювати соціальні процеси;

— політика робить наголос на взаємозв'язку фірм
та технологічної інфраструктури (освітніх закладів, на-
уково-дослідних інститутів). Таким чином, робляться
спроби впровадити нові технології на рівні малого та
середнього бізнесу;

— політика надає особливого значення ролі орга-
нізацій, які є посередниками в налагодженні взаємо-
зв'язків між фірмами та організацією спільних проектів.
Особливо на ранніх стадіях створення кластерів;

— політика підкреслює необхідність вдосконален-
ня інноваційного потенціалу, менеджменту знань тощо
на підприємствах.
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