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ФОРМУВАННЯ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ:  

ПОЛІТИКА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ 

 

Смарт-економіка є новим етапом розвитку економічних знань, який 

базується на широкому впровадженні новітніх технологій. Значна частина 

поглядів, щодо такого явища як «кластер» базується саме на об’єднанні 

підприємств в межах певного регіону, тобто мова йде про початковий рівень 

функціонування економіки, у тому числі інновацій. Що ж стосується 

«інноваційних кластерів», то їх особливість полягає у широкому застосуванні 

новітнього наукового знання, що реалізується завдяки тісній співпраці, яка 

і займається систематичною розробкою та впровадженням новітніх підходів 

щодо здійснення господарської діяльності іншими учасниками кластеру. 

Активними та затребуваними в системі механізмів впливу 

на регіональний розвиток постають регіональна та економічна політики, 

як сфери управлінської взаємодії на процеси, що є першочерговим 

в стратегічному бачені майбутнього, що визначається у перспективах розвитку 

економіки, оздоровленні соціальної сфери, покращенні екологічної 

обстановки, активізації інтеграційних процесів й взаємовідносин між 

територіями та суб’єктами управління на рівні регіону [1]. В науково-

практичній площині регіонального менеджменту існує певна кількість 

різновидів регіональної політики, основними з яких слід визнавати: державну 

та регіональну; міжрегіональну; регіонально-галузеву; економічну 

та соціальну. Таке структурування та складне змістовне наповнення кожного 

виду потребує як активних, так і пасивних змін у відтворювальних процесах 

регіональних господарських комплексів. 

У практичному управлінському розумінні регіональна політика 

є основою для формування стратегії та послідовності дій органів влади 

в питаннях економіки та соціальної сфери, а також організаційної підтримки 

всіх учасників процесу кластеризації. Регіональна політика за своєю сутністю 

складається з певної кількості складових та проходить певні етапи формування 

відповідно до поточних потреб, економічних та соціальних інтересів, 

актуальних й обґрунтованих з наукової точки зору змін [2]. 

Розширення бачення меж та складових регіональної політики 

є прогресивним напрямом руху в системі знань регіонального менеджменту. 

Активні трансформації у внутрішньому регіональному діловому середовищі, 

посилення конкуренції між країнами світу, не контрольованість процесів 
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глобалізації та економічної інтеграції світових ринків та транснаціональних 

корпорацій формує обов’язковість корегування складових регіональної 

політики, доведення їхньої відповідності прогресивним змінам, 

що спостерігаються у системі теорії і практики менеджменту та регіоналістики. 

За рівнем регулювання кластеризація може бути регульованою органами 

державного управління або ж ринковим середовищем. Перша форма 

характерна для реалізації політики державного регіонального розвитку та 

передбачає передусім досягнення загального соціально-економічного ефекту 

на рівні держави в цілому. При цьому інтереси окремих учасників (підприємств 

та організацій) можуть не враховуватися або ж їх доцільність може носити 

збитковий характер. Друга форма кластеризації є характерною для приватного 

капіталу. Вона максимально враховує інтереси усіх учасників та, відповідно до 

законів ринку, оптимізує процес створення доданої вартості шляхом їх 

об’єднання. Економічно слабкі учасники відсіюються і довго 

не функціонують. Друга форма кластеризації, незважаючи на її вищу 

економічну доцільність, здатна приводити до диспропорцій регіонального 

розвитку, що ставить під загрозу досягнення цілей соціального розвитку. 

Формування кластерів відбувається в реальному житті одночасно у декількох 

формах. Кожна форма виділяє лише певні особливості процесу формування 

кластеру. Тому багатогранність розвитку кластерів визначає різноманітність 

форм кластеризації економіки. 

В узагальненому бачені метою регіональної кластерної політики має 

стати усунення диспропорцій в розвитку бізнесу в регіонах, стимулююче 

регулювання розширеного відтворення економіки та створення кластерів 

інноваційно-освітнього типу при провідних заклади вищої освіти. Така мета є 

актуальною для регіонів України в форматі активного руху до виконання 

стандартів ЄС, вона повністю відповідає запровадженій реформі місцевого 

самоврядування, а тому має бути ретельним чином реалізованою на практиці. 

Доцільним також є окреслення завдань реалізації кластерної політики, 

що являються актуальними та затребуваними за сучасних умов 

функціонування регіонів України: розробка методичного забезпечення 

кластеризації та особливо інноваційно-освітніх кластерів; обґрунтування, 

розробка та просування нормативно-правового забезпечення кластеризації; 

інституціоналізація кластерної культури; співпраця з міжнародними 

інституціями, що реалізують інноваційні проекти та активна робота у напрямі 

отримання національних та міжнародних грантів; формування регіональних 

мереж бізнес-інкубаторів, технопарків, технополісів та інших 

інфраструктурних форм підтримки малого та середнього бізнесу як складових 

інноваційно-освітніх кластерних форм; розробка та просування цільових 

проектів кластеризації – інноваційних, соціокультурних, освітянських тощо. 

Загальні принципи державної регіональної політики представлені в чинній 

на сьогодні Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., яку 

було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. 

№385. До таких принципів віднесено: законність; співробітництво; паритетність; 



VІІІ міжнародна науково-практичної конференція «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри» 

97 

відкритість; субсидіарність; координація; унітарність; історична спадкоємність; 

дотримання принципів сталого розвитку; об’єктивність. 

Нормативно-правове поле України щодо регулювання питань створення 

кластерів та урегулювання діяльності бізнес-інкубаторів є не досить 

розвиненим і потужним, проте рахувати початок його формування можна 

з 1999 р., коли було прийнято Постанову Верховної Ради України 

«Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України» [3], якою було задекларовано доцільність «впровадження нових 

освітніх програм і розвитку системи безперервної освіти (підвищення 

кваліфікації кадрів) у науці, виробництві, сфері послуг» формування 

наукоємних виробничих процесів розвитку інноваційних структур, а саме 

технопарків, інкубаторів, центрів тощо.  

Залежно від специфіки методів та інструментів, в світовій практиці 

застосовуються чотири основні варіанти стимулюючої політики держави щодо 

кластеризації: функціональна політика держави, що ґрунтується на створенні 

сприятливих умов для об’єднання зацікавлених сторін у створення кластеру або 

бізнес-інкубатору; підтримуюча політика, де роль держави полягає 

у спрямовуванні та підтримці інвестицій в інфраструктуру; регулююча політика 

держави, що разом із всебічною підтримкою програм створення 

та функціонування бізнес-інкубатора, містить заходи регуляторного типу щодо 

зміни або розширення спеціалізації регіону за видами діяльності; політика 

відповідальності держави за перспективний та успішний розвиток кластерного 

утворення, що проявляється в здійсненні конкретних захисних заходів, таких як 

субсидіювання або зменшення регуляторного тиску. 

Висновок. Формування та розвиток в Україні кластерних об’єднань 

з подальшим налагодженням між ними систем відповідних коопераційних 

комунікацій є інструментом формування смарт-економіки, та вимагає кращого 

розвитку. Це може посприяти зростанню конкурентоспроможності 

вітчизняних суб’єктів господарювання та їх продукції на світовій торговельній 

арені, а також сприяти розвитку економіки України на основі моделі 

«економіки знань» та повної трансформації вітчизняного суспільства 

в інформаційне. 
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