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Кудрявець Є. В. Підходи до конструювання категорії «міжнародний інноваційний кластер»
Останнє десятиліття міжнародної економіки ознаменувалося становленням Індустрії 4.0 – принципово нової концепції функціонування суспіль-
ства, яка вимагає від країн світу оновлення матеріально-технічної бази, інтенсифікації науково-технічних досліджень та створення проривних 
технологій на засадах сталого розвитку. Особливо актуальною дана проблема постає для країн, що розвиваються, які повинні сформувати власні 
адаптивні механізми та інструменти процесу інноваційного розвитку своїх економік. Одним із інструментів інноватизації економіки, який вже до-
вів свою високу ефективність у найбільш розвинених країнах, є кластерний підхід. Своєю чергою, найпрогресивнішою формою кластерних об’єднань 
виступає міжнародний інноваційний кластер, головною метою якого є створення, реалізація, просування та комерціалізація інноваційних рішень. 
Однак, незважаючи на широкий спектр наукових праць і досліджень, присвячених кластерній теорії, ідентифікація сутності кластера та міжна-
родного інноваційного кластера не знайшло однозначного висвітлення серед закордонних і вітчизняних учених, що перешкоджає розробленню та 
реалізації комплексної концепції ефективного функціонування кластера в Україні. Саме тому метою даного дослідження є авторське конструю-
вання категорій «кластер» і «міжнародний інноваційний кластер». Результатом проведеного дослідження стало формулювання категорії «між-
народний інноваційний кластер», під яким розуміється мережа взаємопов’язаних інститутів різних країн світу з домінуючою роллю науково-до-
слідної або освітньої установи, які здійснюють спільну дослідницьку та інноваційну діяльність і залучені до міжнародного трансферу технологій 
з метою отримання синергії та підвищення конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку. Сформована категорія дозволить запропо-
нувати нові моделі та механізми функціонування кластера з метою підвищення його стійкості та ефективності на засадах сталого розвитку.
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Kudriavets Ye. V. Approaches to Development of the Category of «International Innovation Cluster»
The last decade of the international economy was marked by the emergence of industry 4.0 – a fundamentally new concept of functioning of society, which 
requires countries to update material and technical base, intensify the scientific-technical research and create the breakthrough technologies on the basis of 
sustainable development. The issue becomes especially relevant for developing countries, which must form their own adaptive mechanisms and instruments 
for the process of innovative development of their economies. One of the instruments for turning the economy innovative, which has already proved its high 
efficiency in the most developed countries, is the cluster approach. Also, the most progressive form of cluster associations is the international innovation cluster, 
whose main goal is to create, implement, promote and commercialize the innovative solutions. However, despite the wide range of scientific works and studies 
on the cluster theory, the identification of the essence of both the cluster per se and the international innovation cluster has not received the unambiguous cov-
erage among foreign and domestic scientists, which hinders the development and implementation of the complex concept of the cluster’s efficient functioning 
in Ukraine. That is why the purpose of this study is the author’s own constructing of the categories of «cluster» and «international innovation cluster». The study 
resulted in formulation of the category of «international innovation cluster», which refers to the network of interrelated institutions around the world with the 



66

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2020
www.business-inform.net

dominant role of research or educational institution, which carry out common research and innovative activities and are involved in the international transfer 
of technology to obtain synergy and increase competitiveness on the basis of sustainable development. The formed category will allow to propose new models 
and mechanisms of cluster functioning in order to increase its sustainability and efficiency on the basis of sustainable development.
Keywords: cluster, international innovation cluster, category, network, network approach.
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Kudriavets Yevhen V. – Postgraduate Student of the Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv  
(60 Volodymyrska Str., Kyiv, 01033, Ukraine)
E-mail: ykudriavets@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3708-6069

Протягом останніх десятиріч міжнародна еко-
номіка характеризується інтенсивним розви-
тком економіки знань та активною реалізаці-

єю концепції сталого розвитку, що радикально транс-
формували існуючу систему економічних відносин. 
Як наслідок, з 2011 р. розпочався принципово новий 
етап генезису економічної системи, який дістав назву 
Індустрія 4.0, або Четверта промислова революція, яка 
актуалізує необхідність оновлення матеріально-техніч-
ної бази, інтенсифікації науково-технічних досліджень, 
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності 
та створення проривних технологій на засадах сталого 
розвитку. Такі тенденції набули глобального всеохо-
плюючого масштабу та визначили стратегії майбутньо-
го розвитку більшості країн світу, підкреслюючи домі-
нантну роль інноваційної моделі зростання. 

Однак глибока геополітична криза, зростаючі 
дезінтеграційні процеси, ймовірність світової ре-
цесії, підсиленої глобальною пандемією COVID-19, 
створила нові виклики та загрози на шляху активно-
го створення та впровадження інновацій. Особливо 
актуальною дана проблема постає для країн, що роз-
виваються, які повинні сформувати власні адаптивні 
механізми й інструменти процесу інноватизації своїх 
економік, одним із яких є кластерний підхід.

Кластерний підхід став логічним етапом розви-
тку економічних відносин, спрямований на зміцнен-
ня та покращення конкурентних переваг унаслідок 
синергетичної взаємодії його учасників. Як справед-
ливо зазначають А. Князевич та І. Брітченко, «клас-
терні об’єднання у даний час можна вважати най-
більш ефективною формою організації інноваційних 
процесів», а «кластерний підхід – одним із найбільш 
ефективних механізмів структурного розвитку еко-
номіки» [1]. Своєю чергою, М. Войнаренко та А. Бере-
за стверджують: «економіка, що формується на осно-
ві кластерів, – це модель конкурентоспроможної та 
інвестиційно привабливої економіки, що забезпечує 
високий рівень та якість життя населення», підкрес-
люючи, що «потенціал такої моделі дуже значний,  
а головне – вона виправдала себе в інших країнах» [2]. 

Серед усіх форм кластерів В. Вергун та О. Ступ-
ницький називають «найбільш ефективною формою 
розвитку технологічно-виробничої спеціалізації та 
кооперації» саме інноваційні кластери [3], які нині 
є найбільш зрілою формою розвитку кластерних 
об’єднань. На думку М. Войнаренка, причина полягає 

в тому, що «кластерна форма організації інноваційної 
діяльності приводить до створення особливої фор-
ми інновацій – сукупного інноваційного продукту. 
Така інновація є продуктом діяльності фірм або до-
слідницьких інститутів, що дозволяє прискорити їх 
поширення в мережі взаємозв’язків у загальному ре-
гіональному економічному просторі» [2]. Однак для 
розробки та реалізації механізмів інноваційного роз-
витку економіки України необхідні переосмислення 
та вдосконалення теоретичних підходів до іденти-
фікації сутності та ролі міжнародних інноваційних 
кластерів в економічному розвитку. 

У сучасній світовій та вітчизняній економічній 
літературі проблемі вивчення кластерів при-
свячується широке коло наукових праць, які 

аналізують питання сутності, класифікації та меха-
нізмів функціонування кластерів загалом та іннова-
ційних кластерів зокрема. 

Передумовами формування кластерної теорії 
стали теорія промислових районів засновника Кемб-
риджської школи економіки А. Маршалла [4], теорія 
полюсів зростання представника французької шко-
ли просторової економіки Ф. Перру [5], дослідження 
таких вчених, як: Р. Капелло [6; 7], Дж. Толенадо [8] і  
Д. Сольє [9]; В. Кристаллера, А. Льоша [10], Й. Тюне-
на, А. Вебера [11], П. Кругмана [12; 13], Дж. Бекаттіні,  
Ж. Будвіль, Е. Блейклі, Г. Мюрдаль [2] та інших науковців. 

Новітню інтерпретацію кластерів у 90-х рр.  
ХХ ст. сформулював М. Портер у розрізі теорії кон-
курентних переваг, стверджуючи, що взаємодія чо-
тирьох груп факторів конкурентоспроможності при-
водить до зростання кластерів високими темпами, 
що дістало назву моделі «Diamond» [14]. Перевагою 
запропонованої моделі стало пояснення механізму 
взаємодії груп факторів, що забезпечує емерджент-
ність і конкурентоспроможність кластера. Крім того, 
саме М. Портер увів до наукового обороту категорію 
«кластер», яке і досі залишається основоположним 
поняттям кластерної теорії. 

Серед закордонних авторів, які приділяють ува-
гу дослідженню кластерів, можна виділити таких: 
М. Портер, М. Дельгадо, С. Стерн, Л. Е. Янг, С. Роз-
енфельд, Е. Ж. Фезер, В. Прайс та інші. Різноманіт-
ні аспекти функціонування кластерів вивчали такі 
вітчизняні вчені, як С. Соколенко, М. Войнаренко,  
В. Вергун, О. Ступницький, В. Базилевич, А. Старо-
стіна, О. Каніщенко, А. Князевич, І. Брітченко та інші.
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Незважаючи на існуюче різноманіття наукових 
праць і досліджень, присвячених кластерній теорії, 
визначення сутності кластера та міжнародного інно-
ваційного кластера не знайшло однозначного трак-
тування серед світових і вітчизняних фахівців, що не 
дозволяє розробити та реалізувати комплексну кон-
цепцію ефективного функціонування кластера. Саме 
тому метою статті є авторське конструювання катего-
рій «кластер» і «міжнародний інноваційний кластер». 

Увесь спектр наявних категорій було проаналі-
зовано на наявність трьох складових, а саме: 
сутність, зміст і результат досліджуваного 

явища (табл. 1). Кожна зі складових є обов’язковим 
елементом будь-якої економічної категорії, визнача-
ючи логіку та послідовність подальшого досліджен-
ня, оскільки сутність описує найбільш вагомі харак-

теристики та особливості досліджуваного явища, 
зміст розкриває механізм його дії в певних умовах,  
у той час як результат відображає наслідок його існу-
вання та вплив на економічну систему [15]. 

Аналізуючи всі наявні дефініції, можемо кон-
статувати варіативність визначення сутності 
кластера (рис. 1). З метою узагальнення існую-

чих підходів було виконано семантичний аналіз, який 
визначив, що такі трактування сутності кластера, як 
група, сукупність, об’єднання, утворення, комплекс, 
концентрація, а також форма інтеграції (як форма 
об’єднання) можуть бути віднесені до комплексно-
го підходу, згідно з яким кластер можна розуміти як 
комплекс учасників, об’єднаних спільною метою, за-
вданнями, принципами, націлених на досягнення за-
гального результату. 

Таблиця 1

Варіативність трактування категорії «кластер»* 

№ з/п Автор Сутність Механізм Результат

1 М. Портер

Група близьких, геогра-
фічно взаємозалежних 
компаній і пов’язаних  
з ними організацій, 

які спільно діють у пев-
ному виді бізнесу, харак-
теризуються спільністю 
напрямків діяльності 
та взаємодоповнюють 
один одного

–

2 Європейська платформа 
співпраці кластерів 

Групи фірм, пов’язані 
з ними економічні 
суб’єкти та установи, 

які розташовані поруч 
і досягли достатнього 
масштабу

для розвитку спеціалі-
зованих знань, послуг, 
ресурсів, постачальників 
та навичок

3 InnoviSCOP

Групування незалежних 
підприємств – інновацій-
них підприємств, малих, 
середніх і великих стар-
тапів, а також науково-
дослідні організації 

шляхом сприяння інтен-
сивній взаємодії, обміну 
об’єктів і обміну знан-
ням і досвідом, а також 
ефективного сприяння 
передачі технологій, 
створення мереж і роз-
повсюдження інформації 
серед підприємств у 
кластері,

покликане стимулю-
вати інноваційну діяль-
ність

4 С. Соколенко Новий ефективний спо-
сіб і система взаємодії, 

постійного ділового спіл-
кування територіально 
й економічно спорідне-
них учасників виробни-
чого процесу

для отримання підсумко-
вого синергетичного ко-
мерційного результату

5 М. Войнаренко 

Територіально-галузеве 
та географічно-скон-
центроване добровільне 
об’єднання взаємоза-
лежних і спільно орієн-
тованих підприємств, 
організацій,

які тісно співпрацюють 
із науковими, дослідними 
та фінансовими устано-
вами, а також органами 
місцевої влади чи влади 
на рівні всієї країни,

метою яких є підвищення 
конкурентоспроможно-
сті виробленої про-
дукції чи наданих ними 
послуг, економічного 
зростання регіону, в яко-
му вони функціонують,  
і всієї держави загалом

Примітка: * – у таблиці наведено лише деякі визначення.
Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15]
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Єдиний природний комплекс, утворений живими
організмами та середовищем їх проживання, пов’язаними
між собою обміном речовин і енергіїї

ЕКОСИСТЕМА Екосистеми

Стосунки, зв’язки, взаємини між ким-небудьВІДНОСИНИ

СТРУКТУРА

ПОВ’ЯЗАНІ
СУБ’ЄКТИ

СПОСІБ

СИСТЕМА

МЕРЕЖА

ФОРМА
ІНТЕГРАЦІЇ

УТВОРЕННЯ

ОБ’ЄДНАННЯ

КОМПЛЕКС

СКУПЧЕННЯ

КОНЦЕН-
ТРАЦІЯ

СУКУПНІСТЬ

ГРУПИ Сукупність предметів, речовин, явищ і т. ін., внутрішньо об’єднаних
на основі спільності, подібності властивостей, ознак і т. ін.

Неподільна єдність чого-небудь; загальна кількість, сума чогось

Зосередження, скупчення, насичення, об’єднання

Велика кількість зібраних, зосереджених в одному місці
людей, предметів тощо

Скупність предметів, пристроїв, програм, явищ, дій,
властивостей, що становлять одне ціле

Ціле, що склалося на основі з’єднання, поєднання чого-небудь

Те, що виникло як наслідок певних природних процесів

Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин

Сукупність пристроїв, розташованих на якій-небудь території
та пов’язаних однією системою

Порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням
і взаємним зв’язком частин чого-небудь

Певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість
зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось

Пов’язані суб’єкти

Взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого; будова

Мережевий підхід

Комплексний підхід

Системний підхід

Спосіб

Суб’єктний підхід

Структурний підхід

Відносини

Рис. 1. Семантичний аналіз визначення сутності кластера 
Джерело: складено автором на основі [16; 17].

Зауважимо, що згідно з трактуванням Велико-
го тлумачного словника сучасної мови мережу можна 
визначити як «сукупність пристроїв, розташованих 
на якій-небудь території та пов’язаних однією сис-
темою» [16]. Однак, зважаючи на принципову від-
мінність мережевого підходу організації економічних 
відносин, який базується на принципах довіри та 
самоорганізації, вважаємо за необхідне виокремити 
його індивідуальним напрямом трактування сутності 
кластера. 

За результатами семантичного аналізу було 
виокремлено вісім основних підходів до пояснення 
сутності кластера: комплексний, мережевий, систем-
ний, суб’єктний, структурний підходи, ототожнення 
зі способом, відносинами та екосистемою (табл. 2). 

Комплексного підходу притримується біль-
шість закордонних і вітчизняних вчених, а саме:  
А. Маршалл, М. Портер, Л. Е. Янг, ЮНІДО, Європей-
ська обсерваторія кластерів та промислових змін, 
А. Хамдуш, С. Розенфельд, Французька консалтин-
гова компанія з дослідження та розвитку інновацій 
InnoviSCOP, В. Фельдман, В. Прайс, М. Войнаренко, 
М. Устименко, М. Єгорова, Н. Смородинська, Ю. Ко-
вальова, А. Князевич та інші. Так, перші кластерні 
утворення формувалися між географічно близькими 
суб’єктами господарювання на засадах горизонталь-
ної, а частіше – вертикальної інтеграції та позиціо-
нувалися, перш за все, як промислові (індустріальні) 
комплекси. 
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Таблиця 2

Класифікація існуючих підходів до трактування сутності категорії «кластер»

1. Сутність явища

Групи, сукупність, об’єднання, утворення, комплекс, концентрація, форма інтеграції Система

А. Маршалл, М. Портер, Л. Е. Янг, ЮНІДО, Європейська обсерваторія кластерів та промислових змін, 
Відділ міського і регіонального планування університету штату Північна Кароліна, InnoviSCOP,  
А. Хамдуш, В. Фельдман, М. Войнаренко, Т. Лисиця, О. Лугопольський, В. Чужиков, М. Устименко,  
М. Єгорова, Н. Смородинська, В. Прайс, Економічна енциклопедія, Ж. Мінгальова, С. Ткачова,  
С. Розенфельд, Л. Маркова, Ю. Ковальова, А. Князевич

Оксфорд,  
С. Соколенко,  
А. Бірюков

Відносини Мережа Шлях, спосіб Екосистема Пов’язані 
суб’єкти Структура

М. Портер В. Федорова,  
В. Дубовик.

А. Таранич,  
С. Соколенко

М. Дельгадо,  
М. Портер, С. Стерн Е. Ж. Фезер Г. Нямещук

Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15].

Однак активний розвиток інформаційної, а зго-
дом мережевої, цифрової, інтернет-економік 
та економіки знань створили принципово 

новий підхід до організації економічних відносин – 
мережевий, побудований на принципах «виграш – ви-
граш» для всіх залучених учасників, самоорганізації, 
довіри та, на відміну від класичної політекономії, – 
законі зростаючої віддачі. У результаті це дозволило 
створювати кластери між географічно віддаленими 
суб’єктами, а частину операцій перенести у віртуаль-
ний простір, акцентуючи увагу на інноваційній діяль-
ності та продукуванні нових знань і технологій на заса-
дах конкуперації (поєднання конкуренції та коопера-
ції), яке ще дістало назву «співконкуренції» [2] та «со-
конкуренції» [14; 18]. Крім того, М. Пінедер наголошує, 
що «гнучка мережева структура забезпечує ефектив-
ну трансформацію винаходів в інновації, а інновацій –  
у конкурентні переваги шляхом створення замкнено-
го технологічного ланцюга – від створення продукту 
до його виробництва та виведення на ринок» [3; 19]. 
Саме тому вважаємо, що в умовах тотальної цифро-
візації всіх сфер суспільного життя новітнім підходом 
до трактування сутності кластера є мережевий підхід, 
який сприяє створенню соціального капіталу [14], за-
безпечує високий рівень адаптивності в умовах сти-
хійних змін ринкової кон’юнктури [20] і стійкості до 
криз, оскільки навіть при 80% ураження мережа здат-
на до регенерації та подальшого розвитку. Мереже-
вого підходу до пояснення природи кластерів також 
дотримуються Н. Буняк [21], А. Князевич [22], В. Ду-
бовик [23], В. Федорова [24] та інші.

Варто зауважити, що М. Дельгадо, М. Портер 
і С. Стерн вважають, що не слід розуміти кластер у 
вузькому секторальному вимірі, натомість, його слід 
аналізувати як регіональну екосистему споріднених 
галузей з широким спектром міжгалузевих залежнос-
тей [25]. Своєю чергою, Н. Буняк ідентифікує кластер 
як бізнес-екосистему, учасники якої «комбінують 
свої ресурси на взаємовигідних умовах, обмінюють-

ся спільними знаннями та працюють колективно для 
спільного досягнення інноваційних результатів. Вони 
створюють цінність, яку самостійно не міг би створи-
ти жоден із них» [21]. Проте, на нашу думку, кластер 
можна назвати екосистемою лише на найвищій – зрі-
лій [26] стадії свого розвитку або у випадку взаємодії 
з іншими кластерами, що створюватиме необхідне 
середовище для генерування нових інновацій третіми 
суб’єктами, у той час як початкова стадія утворення 
кластера тяжіє до мережевої організаційної форми.

Аналіз підходів до визначення змісту катего-
рії «кластер» дозволив ідентифікувати шість 
основних напрямів (табл. 3). Найпопулярні-

шим підходом серед досліджуваних категорій вияви-
лося пояснення кластера крізь призму географічної 
близькості суб’єктів як домінантного фактора побу-
дови кластера, що мало вагоме значення на першому 
етапі розвитку кластерів. 

Однак подальша еволюція кластерного підходу 
зміщувала акценти з налагодження ланцюгів ство-
рення вартості та заохочення конкуренції у промис-
лових кластерах до побудови інноваційних ланцюгів, 
забезпечення обміну інформацією або знаннями та 
трансферу технологій в інноваційних кластерах на 
основі конкуренції та кооперації. Навіть зачинатель 
кластерної теорії М. Портер у своїх пізніших працях 
стверджував, що «лише спільного розміщення недо-
статньо для формування кластера, хоча саме це і дає 
заряд і підсилює владу внутрішньої конкуренції, яка є 
головним стимулом для впровадження інновацій та 
ноу-хау» [14]. 

Крім того, географічна близькість як необхідна 
умова створення кластера ще більше втрачає своє 
значення при інтернаціоналізації діяльності, посту-
паючись «взаємодії (мається увазі між учасниками 
міжнародного кластера) на основі спільності тех-
нологічних і організаційних характеристик» [20], 
спільній діяльності «у межах одного інформаційно- 
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Таблиця 3

Класифікація існуючих підходів до визначення змісту категорії «кластер»

2. Зміст явища

Територіальна близькість Взаємодія, співробітництво,  
співтовариство Обмін інформацією та знаннями

Європейська платформа співпраці 
кластерів, Л. Е. Янг, Економічна ен-
циклопедія, С. Розенфельд, С. Соко-
ленко, В. Чужиков, Ж. Мінгальова, С. 
Ткачова, А. Бірюков 

М. Портер, М. Дельгадо, С. Стерн,  
ЮНІДО, Е. Ж. Фезер, А. Хамдуш,  
М. Войнаренко, В. Прайс, А. Бірюков, 
А. Князевич 

Відділ міського і регіонального пла-
нування університету штату Північна 
Кароліна, Н. Смородинська 

Конкуренція, конкурентні переваги Ланцюг створення вартості Конкуперація

А. Маршалл, Е. Ж. Фезер, О. Лугополь-
ський Оксфорд, В. Федорова, В. Фельдма Л. Маркова, М. Єгорова

Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15].

комунікаційного середовища, який і виконує системо-
утворюючу функцію» [21]. Саме тому, визначаючи 
сутність кластера як мережу, будемо розкривати його 
зміст через дію ринкових механізмів конкуренції та 
кооперації опосередкованих обміном нових знань та 
інновацій як невід’ємного елементу інформаційної 
економіки. 

Аналіз підходів до трактування результату ка-
тегорії «кластер» дозволив виявити десять основних 
підходів (табл. 4). Ураховуючи еволюцію кластерів, 
зауважимо, що такі цілі, як економія витрат, спеціа-
лізація в міжнародному поділі праці, інтенсифікація 
конкуренції домінували для промислових кластерів, 
у той час як спільні результати та адаптивність – для 
технологічних, а стимулювання інновацій – для ін-
новаційних кластерів. Однак спільним для всіх видів 
кластерів є отримання синергії, яка утворюється в ре-
зультаті взаємодії всіх суб’єктів кластерної взаємодії 
та підвищення конкурентоспроможності як кінцевої 
мети функціонування будь-якого кластера.

Таким чином, на основі виконаного категорі-
ального аналізу визначимо кластер як мережу 
взаємопов’язаних суб’єктів споріднених галу-

зей, які функціонують на основі ринкових механізмів 
конкуренції та кооперації, опосередкованих обміном 
нових знань та інновацій з метою отримання синергії 
та підвищення конкурентоспроможності. 

Важливо зауважити, що генезис кластерного 
підходу розвивався одразу у двох напрямах: галузе-
вому та територіальному, що обумовлювалося роз-
витком інформаційної парадигми (удосконалення 
техніки – створення технологій – надання послуг –  
продукування інновацій) та глобалізації як всеохоп-
люючого об’єктивного процесу (національні проєкти –  
транскордонна співпраця сусідніх країн – міжнарод-
на взаємодія кількох країн – глобальні проєкти). Крім 
того, аналогічно до розвитку інших економічних сис-
тем ХХІ століття, кластери розвивалися за нелінійним 
трендом, що дає підстави очікувати подальшу появу 
та стрімку зміну різноманітних видів кластерів, що 

Таблиця 4

Класифікація існуючих підходів до трактування результату категорії «кластер»

3. Результат явища

Синергія Економія Спеціалізація у МПП  Конкурентоспро-
можність Спільні результати

М. Портер,  
С. Соколенко, ЮНІДО, В. Чужиков

Відділ міського і регі-
онального плануван-
ня університету шта-
ту Північна Кароліна

В. Чужиков, М. Война-
ренко, А. Князевич

О. Лугопольський,  
М. Устименко

Інтенсифікація  
конкуренції Реалізація інтересів Стимулювання  

інновацій Активізація ЗЕД Адаптивність

А. Таранич Ю. Ковальова

InnoviSCOP.  
М. Єгорова, Євро-
пейська платформа 
співпраці кластерів

А. Таранич,  
Г. Нямещук В. Дубовик

Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15]. 



Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

71БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2020
www.business-inform.net

ймовірно пов’язуватиметься з кіберфізичними систе-
мами та Інтернетом речей (рис. 2). Наприклад, деякі 
автори [27; 28] вже наголошують на виникненні вірту-
альних глобальних кластерів, які стануть наступним 
логічним етапом еволюції кластерного підходу та за 
допомогою сучасних інформаційно-телекомунікацій-
них технологій (Інтернет, Інтранет, Екстранет) змо-
жуть створити глобальну мережу взаємопов’язаних 
суб’єктів. Однак нині найбільш зрілою формою клас-
терів залишаються міжнародні інноваційні кластери, 
необхідність яких в інноваційному розвитку економі-
ки вже була доведена на прикладі найбільш розвине-
них країн світу.

Як наслідок, виникли технологічні кластери, 
ключовою особливістю яких стала побудо-
ва інноваційного ланцюжка, який передбачає 

«трансформацію винаходів в інновації, а інновацій –  
у конкурентні переваги» [29], який, на нашу думку, 
доцільніше називати технологічним ланцюжком, 
оскільки головною метою такого кластера є проду-
кування нових технологій. Необхідною умовою ство-
рення технологічного кластера виступає наявність 
підприємства-драйвера, яке забезпечує побудову та 
стабільне довгострокове фінансування діяльності 
кластера. У результаті, учасники кластера підвищу-
ють свою конкурентоспроможність, пропонуючи 
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Рис. 2. Еволюція розвитку кластерів
Джерело: авторська розробка.

Досліджуючи генезу кластерів, зауважимо, що 
один із найголовніших його аспектів, на якому акцен-
тують увагу більшість фахівців, – географічна близь-
кість суб’єктів – відігравала провідну роль лише на 
першому етапі розвитку кластерного підходу. Дійсно, 
для промислових підприємств одним із основних 
шляхів підвищення конкурентоспроможності є зни-
ження рівня цін на свою продукцію шляхом оптимі-
зації її собівартості. Близьке територіальне розташу-
вання постачальників, виробників та каналів збуту 
продукції суттєвим чином зменшує трансакційні та 
логістичні витрати, пришвидшує операційний цикл 
виробництва та реалізації продукції, що, своєю чер-
гою, підвищує оборотність капіталу. Однак в умовах 
зростаючої конкуренції та урізноманітнення вимог 
споживачів до якості продукції та рівня обслугову-
вання цінова конкурентоспроможність почала втра-
чати своє домінантне значення для виробників. 

технологічно нові або вдосконалені продукти на рин-
ку та покращують рівень сервісу завдяки післяпро-
дажному та гарантійному обслуговуванню клієнтів. 
Завдяки участі в технологічному кластері учасники, 
окрім вищенаведених переваг, отримують вигоди від 
проведення спільних науково-дослідних розробок і 
підготовки висококваліфікованих кадрів. 

Наступним логічним етапом еволюційного 
розвитку кластерного підходу стало формування ін-
новаційних кластерів (рис. 3). На цьому етапі такий 
фактор, як територіальна близькість, набуває друго-
рядного значення, оскільки новітні інформаційно-
телекомунікаційні технології дозволяють ефективно 
поєднувати географічно віддалених суб’єктів шляхом 
утворення мережі. Необхідною умовою створення ін-
новаційного кластера є здійснення або очікування на 
«проривне просування» у сфері техніки та технології 
виробництва та подальшого виходу на нові сегменти 
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ринку [2; 30], оскільки, на думку Н. Буняк, «успішні 
інноваційні кластери, як правило, створюються в нау-
комістких та високотехнологічних галузях, які швид-
ко розвиваються» [21]. Імовірність такого прориву 
може обумовлюватися високим існуючим рівнем 
розвитку науки та техніки, розвиненою науково-до-
слідною інфраструктурою, наявністю кадрів з необ-
хідною кваліфікацією або попередньо сформованим 
попитом на нові винаходи чи технології серед спо-
живачів. Таке середовище забезпечує критичну масу, 
необхідну для створення радикальних, революційних 
інновацій, забезпечених інститутом-каталізатором – 
генератором знань і технологій [3], яким найчастіше 
буває університет або науково-дослідна установа. 

Відповідно, категоріальний аналіз інноваційного 
кластера, як найвищої форми розвитку кластер-
ного підходу, також засвідчив варіативність під-

ходів до трактування сутності, змісту та результату до-
сліджуваного явища (табл. 5). Аналогічно до аналізу 
сутності категорії «кластер» найпопулярнішим підхо-
дом до пояснення виявилась ідентифікація інновацій-
ного кластера з групою, сукупністю або об’єднаннями, 
акцентуючи увагу на його неформальному харак-
тері. Серед інших трактувань можна виділити сис-
темний підхід (А. Бірюков), форма співробітництва  
(О. Фарат) і мережевий підхід (В. Дубовик, В. Вергун,  
О. Ступницький), який, на нашу думку, є найкращим 
поясненням взаємодії суб’єктів, націленої на проду-
кування нових знань, технологій та впровадження 
інновацій. 

Серед пояснення змісту інноваційних клас-
терів можна виділити п’ять основних підходів, які, 
втім, повністю відповідають категоріальному аналізу 
кластера (табл. 6), найпопулярнішими з яких є трак-
тування механізму дії інноваційного кластера через 
територіальну близькість задіяних суб’єктів і спіль-
ну науково-дослідну діяльність, а також конкурент-
ні переваги, механізм конкуперації, генерування та 
поширення інновацій та адаптивність до мінливих 
умов зовнішнього середовища. Проте, на нашу думку, 
принциповою відмінністю інноваційного кластера 

від інших його різновидів є наявність «центрів гене-
рації наукових знань і бізнес-ідей, підготовки висо-
кокваліфікованих фахівців» (А. Бірюков) або науко-
вої бази (М. Єгорова), «здійснення спільної науково-
дослідної та дослідно-конструкторської діяльності» 
(М. Щепакін, Ю. Томілко, В. Гріцай), «перманентний 
процес створення, впровадження і поширення інно-
вацій» (В. Білик) та участі у «мережі трансферу техно-
логій» (О. Фарат). 

Серед запропонованих трактувань результату 
дії інноваційних кластерів можна виділити 
три ключові підходи: стимулювання іннова-

цій, досягнення синергії та «взаємна узгодженість 
технологічних, економічних і значною мірою соціаль-
них параметрів інноваційного зростання» (В. Дубо-
вик), що тяжіє до концепції сталого розвитку, метою 
якої є узгоджене та збалансоване досягнення еконо-
мічних, соціальних та екологічних цілей за посеред-
ництва інновацій та технологій. Оскільки інновації 
протягом останніх десятиріч спрямовані, перш за все, 
на подолання глобальних екологічних або соціальних 
проблем, на нашу думку, орієнтація на сталий розви-
ток є ключовим для діяльності міжнародних інно-
ваційних кластерів як найвищої еволюційної форми 
розвитку кластерів. 

Таким чином, можемо визначити міжнародний 
інноваційний кластер як мережу взаємопов’язаних 
суб’єктів різних країн світу з домінуючою роллю нау-
ково-дослідної або освітньої установи, які здійснюють 
спільну дослідницьку та інноваційну діяльність і залу-
чені до міжнародного трансферу технологій з метою 
отримання синергії та підвищення конкурентоспро-
можності на засадах сталого розвитку (табл. 7). Пере-
вагою сформульованого визначення є наявність трьох 
структурних компонентів, які комплексно та всебічно 
розкривають змістовні аспекти міжнародного іннова-
ційного кластера в поточних ринкових умовах. 

По-перше, міжнародний інноваційний кластер 
визначено як мережу взаємопов’язаних інститутів 
різних країн світу, оскільки в умовах становлення 
інформаційного суспільства та активного впрова-
дження інформаційно-комунікаційних технологій 
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Рис. 3. Сприятливі фактори створення та функціонування кластерів 
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 5

Варіативність трактування категорії «інноваційний кластер»*

№ 
з/п Автор(-и) Сутність Механізм Результат

1 «Кластерна ініціатива 
Corallia»

Неформальне об’єднання 
інноваційних молодих 
компаній-стартапів, ма-
лих, середніх і великих 
підприємств, а також до-
слідних організацій,

що діють в певному 
секторі і географічному 
регіоні та

покликані стимулювати 
інноваційну діяльність 
шляхом розширення та 
поглиблення інтенсивної 
взаємодії між усіма учас-
никами

2 Дж. Сіммі, Дж. Сеннет

Велика кількість 
взаємопов’язаних про-
мислових і/або сервісних 
компаній,

які мають високий сту-
пінь співробітництва, як 
правило, через ланцюж-
ки поставок та які функ-
ціонують в однакових 
ринкових умовах

–

3 В. Дубовик
Нова форма мережевої 
організації взаємодії між 
фірмами,

що дає можливість 
швидко, інноваційно 
пристосувати внутрішні 
структури та зовнішні 
взаємозв’язки до зовніш-
нього середовища, яке 
швидко змінюється.

Своєю чергою, інновацій-
ні кластери забезпечують 
взаємну узгодженість 
технологічних, еконо-
мічних і значною мірою 
соціальних параметрів 
інноваційного зростання

4 М. Щепакін, Ю. Томілко, 
В. Гріцай

Сукупність підприємств  
і організацій,

що здійснюють науково-
дослідну і дослідно-кон-
структорську діяльність 
(університети, науко-
во-дослідні організації, 
інжинірингові центри, 
виробничі та сервісні під-
приємства, споживачі), 
розташованих на одній 
географічній території та

взаємодіючих для до-
сягнення загальної мети 
(економічне зростання 
за рахунок інновацій і 
синергетичного ефекту), 
що характеризується 
певною стійкістю

5 В. Вергун, О. Ступницький

Неформальне об’єднання 
вертикально інтегрова-
них організацій (дослід-
них центрів, промисло-
вих компаній, індивіду-
альних підприємців, 
органів державного 
управління, громадських 
організацій, вищих на-
вчальних закладів і т. д.),  
що передбачає чітко 
орієнтовану мережеву 
спрямованість

– –

Примітка: * – у таблиці наведено лише деякі визначення.
Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15].

найрозповсюдженішою формою організації еконо-
мічних відносин стали мережі, які функціонують за 
принципом самоорганізації. Важливо, що всі інсти-
тути, які входять до кластера, є взаємопов’язаними 
та об’єднаними спільними цілями, що дозволяє до-
сягати синергетичного ефекту. Міжнародний аспект 
кластера логічно передбачає наявність резидентів з 
різних країн світу. Як основна особливість інновацій-

ного кластера підкреслена домінуюча роль науково-
дослідної або освітньої установи (університету), яка 
виступає каталізатором розробки та впровадження 
нових знань і технологій. 

По-друге, господарською діяльністю міжнарод-
ного інноваційного кластера є здійснення спільної 
науково-дослідної та інноваційної діяльності, метою 
якої є розробка, тестування та впровадження нових 
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Таблиця 6

Класифікація існуючих підходів до трактування сутності, змісту та результату категорії «інноваційний кластер»

1. Сутність явища

Об’єднання (неформальне), група, сукупність Система

Дж. Сіммі, Дж. Сеннет, Corallia, А. Плотников, Є. Захарченко, М. Єгорова, InnoviSCOP,  
М. Щепакін, Ю. Томілко, В. Гріцай, В. Вергун, О. Ступницький, В. Білик, В. Мельников А. Бірюков

Мережева Форма співробітництва

В. Дубовик, В. Вергун, О. Ступницький Фарат О.

2. Зміст явища

Спільна науково-дослідна діяльність, співробітництво Територіальна близькість

М. Єгорова, М. Щепакін, Ю. Томілко, В. Гріцай, В. Захарченко, Дж. Сіммі, Дж. Сеннет 
Corallia, А. Бірюков,  
М. Щепакін, Ю. Томілко,  
В. Гріцай

Конкурентні переваги Генерування інновацій Конкуперація Адаптивність

А. Плотников, Є. Захарченко, 
В. Захарченко

В. Білик, В. Мельников,  
Є. Захарченко, В. Хаустов, 
О. Фарат

М. Єгорова В. Дубовик 

3. Результат явища

Стимулювання інновацій Узгодженість інтересів Синергія

Corallia, А. Плотников, М. Єгорова, Є. Захарченко, М. Щепа-
кін, Ю. Томілко, В. Гріцай В. Дубовик М. Щепакін, Ю. Томілко,  

В. Гріцай, В. Білик

Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15].

Таблиця 7

Структура категорії «міжнародний інноваційний кластер»

Сутність Зміст Результат

Мережа взаємопов’язаних інститутів 
різних країн світу з домінуючою  
роллю науково-дослідної або  
освітньої установи,

які здійснюють спільну дослідницьку 
та інноваційну діяльність і залучені до 
міжнародного трансферу технологій

з метою отримання синергії та підви-
щення конкурентоспроможності на 
засадах сталого розвитку

Джерело: складено автором за методикою економічної школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керів-
ництвом А. Старостіної [15].

проривних технологій. Іншим невід’ємним елементом 
міжнародного інноваційного кластера є залученість 
до міжнародного трансферу технологій як способу 
просування та комерціалізації генерованих інновацій 
у міжнародному середовищі. 

По-третє, метою функціонування міжнарод-
ного інноваційного кластера визнано отримання си-
нергії та підвищення конкурентоспроможності, що 
притаманно всім без виключення видам кластерів. 
Однак технологічно-інноваційний розвиток остан-
нього десятиріччя, перш за все, спрямований на вирі-
шення глобальних проблем людства екологічного та 
соціального характеру. Як наслідок, міжнародні інно-
ваційні кластери повинні функціонувати та досягати 
результатів на засадах сталого розвитку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі категоріального аналізу 

міжнародний інноваційний кластер було визначено 

як мережу взаємопов’язаних інститутів різних кра-
їн світу з домінуючою роллю науково-дослідної або 
освітньої установи, які здійснюють спільну дослід-
ницьку та інноваційну діяльність і залучені до між-
народного трансферу технологій з метою отримання 
синергії та підвищення конкурентоспроможності на 
засадах сталого розвитку. Основною особливістю 
інноваційного кластера, на відміну від інших його 
типів, визначено домінуючу роль науково-дослідної 
або освітньої установи (університету), яка висту-
пає каталізатором розробки та впровадження нових 
знань і технологій – ядром інноваційного кластера. 
Сформульоване визначення поглиблює розуміння 
міжнародного інноваційного кластера, що дозволяє 
запропонувати нові моделі та механізми функціо-
нування кластера для підвищення його стійкості та 
ефективності на засадах сталого розвитку, що стано-
вить перспективу подальших досліджень.                   
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