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КЛАСТЕР: ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «кластер», його ознаки та 

властивості, означено види кластерів. Проведено аналіз наяв-
них підходів до визначення життєвого циклу кластеру, а також 
запропоновано узагальнений підхід до визначення стадій роз-
витку кластерів. Розглянуто особливості розвитку кластерів в 
Україні та причини недостатньо високого рівня кластерної по-
літики. Згідно з визначеними причинами запропоновано шляхи 
вирішення проблеми щодо розвитку кластерів, такі як створен-
ня стимулів зростання кластерів державними та суспільними 
організаціями, забезпечення доступності інформації, удоско-
налення процесу розподілу влади та ресурсів.

Ключові слова: кластер, типи кластерів, ознаки кластеру, 
властивості кластеру, життєвий цикл кластеру, кластерна по-
літика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены понятие «кластер», его признаки 

и свойства, определены виды кластеров. Проведен анализ 
существующих подходов к определению жизненного цикла 
кластера, а также предложен обобщенный подход к опреде-
лению стадий развития кластеров. Рассмотрены особенности 
развития кластеров в Украине и причины недостаточно высо-
кого уровня кластерной политики. Согласно определенным 
причинам предложены пути решения проблемы по развитию 
кластеров, такие как создание стимулов роста кластеров го-
сударственными и общественными организациями, обеспече-
ние доступности информации, совершенствование процесса 
распределения власти и ресурсов.

Ключевые слова: кластер, типы кластеров, признаки кла-
стера, свойства кластера, жизненный цикл кластера, кластер-
ная политика.

ANNOTATION
The article deals with the concept of a cluster, its features and 

properties, and indicates types of clusters. An analysis conduct-
ed of existing approaches to the determination of the life cycle of  
a cluster and proposed the generalized approach to determining 
the stages of development of clusters. We reviewed the develop-
ment of clusters in Ukraine and the reasons for the insufficiently 
high level of cluster policy. According to the established reasons, 
we proposed the ways of solving the problem about the develop-
ment of clusters: creation of incentives for cluster growth by state 
and public organizations, ensuring accessibility of information and 
improving the distribution of power and resources.

Key words: cluster, cluster types, cluster characteristics,  
cluster properties, cluster lifecycle, cluster policy.

Постановка проблеми. Для успішної інтегра
ції країни у світову економіку необхідно мати 
відповідний рівень конкурентоспроможності, 
що вимагає від України постійного вдоскона
лення економіки, існування активної іннова
ційної діяльності, створення сприятливого клі
мату для залучення інвестицій тощо.

Економіка регіонів країни диктує умови та 
принципи ведення господарської діяльності, 

обумовлюючи цим створення таких економіч
них об’єднань, як кластери.

В умовах глобалізації постає питання підви
щення національної конкурентоспроможності, 
а інструменти розвитку національної економіки 
не відповідають викликам зовнішнього серед
овища та не вирішують проблему низької кон
курентоздатності України. Тому кластери, що 
вважаються двигунами економічного зростання 
і є ключовим компонентом регіонального роз
витку, привертають увагу до свого дослідження 
для реалізації ефективної кластерної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В працях таких вчених, як М. Портер [1], 
М.П. Войнаренко [2], О.Б. Ватченко [3], розгля
нуто питання формування кластерів, дослідже
но теоретичні підходи до формування та функ
ціонування кластерів.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але відкритою темою для об
говорення залишаються питання перспектив і 
стану кластерної політики в Україні, а також 
шляхів її реалізації, оскільки ця концепція 
довела свою ефективність в інших країнах та 
може стати основним джерелом конкурентних 
переваг для регіональної економіки України.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є аналіз поняття «клас
тер», наявних підходів до визначення його 
життєвого циклу, а також особливостей розви
тку кластерів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність економіки країни багато в чому 
залежить від розвитку її окремих регіонів. Для 
забезпечення взаємозв’язку між галузями, об
міну інформацією та розвитку технологій най
більш потужним інструментом є кластерний 
підхід.

Першим дослідником кластеру був Альфред 
Маршал, а у 1998 році М. Портером класте
ри були виявлені як географічні концентрації 
пов’язаних між собою компаній, спеціалізо
ваних постачальників, сервісних провайдерів, 
фірм, що працюють в однорідній галузі та від
повідних інститутах, одночасно конкурують та 
співпрацюють між собою. Вони не обмежені 
місцевими адміністративними територіями та 
можуть існувати в безлічі торгових секторів од
ночасно [1].
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Сьогодні кластер визначають як відкриту 
комплексну систему з ієрархічною, упорядко
ваною структурою, основу якої становить до
бровільне об’єднання фірм, взаємозалежних і 
водночас зберігаючих автономію і успішно кон
куруючих між собою, що приводить до росту 
конкурентоспроможності не тільки учасників 
кластеру, але й регіону [3].

До ознак, що характеризують кластер, необ
хідно віднести такі:

– чітко виділяються межі регіону, де створе
ний кластер;

– у всіх учасників кластеру є загальні загро
зи та можливості;

– темп приросту продукції кластеру вище се
реднього темпу приросту валового регіонально
го продукту;

– можна виділити кінцеву продуктову групу;
– між учасниками кластеру існує тісний ін

формаційний та маркетинговий зв’язок;
– конкурентоспроможність кластеру не по

ступається відповідним секторам економіки ін
ших країн і регіонів;

– учасники кластеру мають загальні стан
дарти виробництва та управління.

Серед властивостей кластеру слід виділити такі.
1) Географічна концентрація учасників.
М. Портер [4] і М.П. Войнаренко [2] у своїх до

слідженнях довели просторову близькість як одну 
з основ для виникнення кластера, завдяки якій 
полегшується доступ одного регіону до ресурсів ін
шого, стає швидким обмін інформацією та ресур
сами, легшим ведення господарської діяльності.

2) Наявність взаємодії між учасниками.
Згідно з М. Портером, чинником для цієї влас

тивості стає просторова близькість, а базисом для 
їх формування є два аспекти, такі як комунікація 
і співробітництво, спільно з такими умовами, як 
інформація та інтеграція [4]. Взаємодія між учас
никами формує кластер як єдиний об’єкт, тобто 
підприємства об’єднуються в єдине ціле, підтри
муючі суміжні галузі та інфраструктуру.

3) Наявність критичної маси учасників.
Ця властивість скоріше є властивістю ста

більності кластеру, оскільки забезпечує стій
кість кластеру до негативних впливів з боку 
зовнішнього середовища та до втрати частини 
учасників за умови, що залишок буде не мен
шим критичної маси. Критична маса залежить 
від типу кластеру, політики держави щодо 
кластерів та наявної банківської галузі.

Головним у структурі кластерів є поширення 
інновацій до створення цінностей. За ознакою 
інноваційності виділяють такі види кластерів:

– кластери, що побудовані на знаннях і харак
терні для підприємств, де спостерігається висо
кий рівень розробок та досліджень; такі кластери 
створюються навколо наукових установ регіону;

– кластери, що залежать від постачальників, 
на діяльність яких впливає здатність взаємоді
яти з розробниками інноваційних товарів і тех
нологій; такі кластери найчастіше створюються 
у лісовому та сільському господарстві;

– кластери, що побудовані на інформації, ді
яльність яких залежить від здатності підприємств 
працювати зі складними системами перетворення 
інформації з метою надання спеціалізованих по
слуг своїм клієнтам; зазвичай такі кластери зу
стрічаються у фінансовій та туристичній галузях;

– кластери, які спеціалізуються на постачан
ні, що характерні для підприємств, які витра
чають значну кількість коштів на дослідження, 
а також приділяють увагу продуктовим інно
ваціям та взаємозв’язкам зі споживачами; цей 
вид кластерів характерний для підприємств, 
які виробляють специфічні товари;

– кластери, що побудовані на створенні ін
новаційних технологій, які об’єднують підпри
ємства, зацікавлені в інноваціях, займаються їх 
розробленням та впровадженням; такі кластери 
часто зустрічаються у машинобудуванні та при
ладобудуванні [5].

Життєвий цикл кластеру є інструментом 
його діагностики, що сприяє визначенню та 
усуненню проблем, а також вчасному проведен
ню стратегічних перетворень для подальшого 
розвитку системи [6].

Низка науковців, що у своїх дослідженнях 
розглядають життєвий цикл кластеру, визначає 
різні підходи до стадій його розвитку (табл. 1). 
Важливо зазначити, що позиції фахівців щодо 
кількості та характеристики етапів різняться 
суттєво, проте всі зазначають, що кластер про
ходить різні стадії свого розвитку. При цьому 
кожен наступний етап стає більш розвиненим, 
але до визначеного моменту – моменту розпаду 
чи перетворення кластеру [7].

Таблиця 1
Підходи до визначення  

життєвого циклу кластеру
Автор Життєвий цикл кластера

Т. Бреннер Вхід – зростання – вихід
М. Лоренцен Виникнення – спад – зрушення
Ф. Белуссі, 
С. Седіта

Раннє дитинство – ріст – зрілість – 
стагнація/спад

А. Ван Клінк, 
П. Де Ланген

Розвиток – розширення – зрілість – 
перехідна стадія

Л. Кноп, 
С. Олько

Ідентифікація – ініціативність – 
інноваційний розвиток – зрілість – 
трансформація

Джерело: складено на основі [8; 9; 10; 11; 12]

В результаті аналізу та узагальнення різних 
підходів до визначення життєвого циклу клас
теру пропонуємо виділити такі шість стадій 
розвитку кластерів.

1) Виникнення кластеру. Умовами формуван
ня є наукова база, сировинна база, потреби спо
живачів та організацій. Між учасниками клас
теру починається налагодження взаємозв’язків, 
існує ймовірність розрізненості дій. Початок ви
ходу на укріплення позицій на ринку.

2) Розвиток кластеру. Розвивається інф
раструктура, напрацьовуються та встановлю
ються зв’язки з контрагентами. Внутрішні 
взаємозв’язки стають більш спеціалізованими.
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Сприятливі умови бізнесу залучають ком
панії або входити до складу кластеру, або на
давати підтримку компаніям, які вже в клас
тері. Але з підвищенням конкуренції ростуть 
і бар’єри входу. На цьому етапі компанії по
чинають більше співпрацювати, ніж конкуру
вати, розуміючи, що це дасть змогу отримувати 
вигоди від економії на витратах [13].

3) Зростання привабливості кластеру. Стадія 
характеризується зростанням і локалізацією 
учасників, які знаходяться у складі кластеру, 
що приводить до зростання конкурентоспро
можності. Починається об’єднання організацій 
в агломерації, що сприяє формуванню тісних 
зв’язків між організаціями. Починається роз
робка суспільних проектів між учасниками 
кластеру, а також створюється базис для по
дальшого їх розвитку. Спостерігаються також, і 
негативні явища, а саме недостатність спеціалі
зованих організацій, технологій, управлінсько
го ресурсу.

4) Стадія стабільності. Розробка та реаліза
ція масштабних проектів. Досягають максимуму 
інноваційні процеси, потік обміну знаннями та 
інформацією, ринок праці. Виконання у повно
му обсязі завдань, визначених метою створення 
кластеру. Після досягнення значного соціально
економічного ефекту спостерігається поступо
ве зниження ефективності діяльності кластеру, 
втрачаються гнучкість та стимули до активності 
та нововведень, що наближує до стадії спаду.

5) Спад або зникнення кластеру. Процеси 
зниження виробництва, втрати конкуренто
спроможності, зникнення довіри і, як наслідок, 
банкрутство.

У кластеру є 2 варіанти: зникнення або но
вий цикл розвитку. Причинами зникнення за
звичай стають процеси стагнації, зникнення 
високого рівня довіри між учасниками чи за
вершення масштабного проекту [14].

6) Стадія трансформації. Цей етап може 
бути ініційований як безпосередньо його учас
никами, так і державними органами, науковим 
співтовариством тощо.

Кластери є двигунами економічного росту, 
тому їх застосування в Україні сприяє значно
му посиленню національного розвитку.

Перші спроби створення кластерів в Укра
їні були зроблені ще в середині 1990х років. 
Ректор Хмельницького національного універси
тету Радомир Сілін очолив асоціацію «Поділля 
Перший» – ефективний приклад співпраці вла
ди, бізнесу та інституцій громадськості з метою 
відродження економіки Подільського регіону. 
У 1998 році в Україні з’явився перший будів
ничий кластер, створення якого обумовлено 
тим, що на території кластеру існували покла
ди корисних копалин, які використовуються 
в будівництві. Також там існувала значна на
укова та виробнича база. На створенні одного 
кластеру асоціація не зупинилась, тому з часом 
з’явились супутні кластери, а саме харчовий, 
швейний та туристичний [15].

Впровадження перших кластерів в Україні 
було успішним проектом, а тому концепцію 
об’єднання інтеграційних зусиль через класте
ри підтримали й інші регіони України. Сьогод
ні в Україні функціонує близько 50 кластерів у 
різних галузях та регіонах країни [15].

Найбільш успішним прикладом реалізації 
кластерної політики в Україні вважається Львів
ський ІТКластер, створеній у 2013 році. До осно
вних цілей його діяльності належать промоція 
міста Львова; підвищення якості життя; наука 
(дослідження, аналітика); розвиток бізнесеко
системи; розвиток IT. Кластер об’єднує більше 
9 000 спеціалістів у сфері інформаційних техно
логій та 60 компаній, 55% яких є іноземними. 
Кластер спрямовує свою діяльність на підвищен
ня престижу міста та формування сприятливого 
інвестиційного середовища шляхом впроваджен
ня новітніх ITрозробок в бізнесінфраструктурі. 
«Реалізація проектів, які допомагають розвивати 
ІТіндустрію і підтримувати імідж Львова як міс
та зі сприятливими умовами для розвитку бізне
су, кар’єрного зростання та життя, – найважливі
ше завдання для команди ІТКластеру» [16].

Для вимірювання конкурентоспроможності 
визначено п’ять груп показників: 1) людський 
капітал (знання та довгострокове бажання учас
ті); 2) довіра (довіра між учасниками); 3) спів
праця (платформа для комунікацій та спільна 
участь влади, дослідницьких установ і бізнесу); 
4) політика 1 (сильний уряд); 5) політика 2 (по
літична стабільність та підтримка) [17]. Таким 
чином, характеризується ефективність впрова
дження кластерної політики: чим вище показ
ник, тим ефективніше кластер. Але при цьому 
низький показник хоча б за одним з факторів 
призводить до значного зменшення ефективнос
ті всієї системи загалом.

За показниками Індексу глобальної конку
рентоспроможності у 2017 році із 137 країн, що 
досліджувалися, Україна посіла такі місця:

1) людський капітал:
– якість освіти – 56 місце;
– обсяг підготовки персоналу – 88 місце;
– частка загальної середньої освіти – 51 місце;
2) довіра:
– громадська довіра до політиків – 91 місце;
– надійність служб поліції – 101 місце;
– незалежність суддів – 29 місце;
– незаконні платежі та хабарі – 106 місце;
3) співпраця:
– співпраця у відносинах між роботодавцем і 

працівником – 92 місце;
4) політика (сильний уряд):
– ефективність антимонопольної політики – 

124 місце;
5) політика (політична стабільність в країні):
– здатність зберігати талант – 129 місце;
– здатність залучати талант – 106 місце;
– стан розробки кластерів – 108 місце [18].
Отже, рейтинги України є низькими майже 

за усіма показниками, окрім категорії «люд
ський капітал». На основі цього можна зазна
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чити, що однією з причин слабкого поширен
ня кластерної політики в Україні є помилка 
державного управління. Тому задля підтримки 
створення та функціонування нових кластерів, 
вирішення проблем, що перешкоджають фор
муванню та удосконаленню кластерної політи
ки, запропоновано шляхи вирішення помилки 
державного управління у таких сферах.

1) Стимулювання. Для удосконалення систе
ми стимулювання, що впливатиме як на люди
ну, групу, організаційну структуру, так і на за
гальні результати діяльності, необхідні участь 
громадян у розробці державної кластерної по
літики, інтеграція до ЄС та залучення міжна
родних організацій.

2) Доступність інформації. Відкритість та до
ступність інформації підвищують рівень довіри. 
Відсутність або недостатність інформації сприяє 
прийняттю неправильних рішень владою та уне
можливлює досягнення бажаних результатів, 
тому необхідно удосконалювати та покращувати 
інструменти статистичних показників.

3) Розподілення влади та ресурсів. Це пов’я
зане з рішеннями, які приймають на основі су
купності прав та ресурсів. Проблема в Україні 
поступово почала вирішуватись з розпочатим 
впровадженням децентралізованого електронно
го управління замість централізованого характе
ру прийняття рішень та розподілу ресурсів.

Висновки. Отже, у статі розглянуто поняття 
кластеру, види кластерів, а також досліджено 
їх життєвий цикл, що дало змогу зрозуміти, на 
яких етапах розвитку кластеру необхідна під
тримка з боку держави. Проаналізовано публі
кації закордонних експертів стосовно принци
пів формування та функціонування кластерів.

Кластерна політика є одним з найбільш ефек
тивних інструментів на шляху до збільшення 
конкурентних переваг та модернізації еконо
міки. Але накопичений світовий досвід форму
вання кластерних структур сьогодні недостат
ньо використовується у вітчизняній практиці.

Визначено, що основною проблемою створен
ня ефективних кластерних об’єднань в Україні є 
помилка в державному управлінні, яка полягає 
у відсутності розуміння ефективності кластерних 
взаємозв’язків для економіки, неповноті статис
тичної інформації, відсутності стимулювання. За
значено, що недостатня увага уряду до проблем 
кластерного розвитку та відсутність чіткої стра
тегії економічного розвитку є стримуючими фак
торами розвитку кластерних відносин в Україні.

Доведено, що ефективність кластерної по
літики досягається за рахунок впорядкування 
ситуації у таких сферах: створення стимулів, 
забезпечення доступності інформації, розподі
лення влади та ресурсів.

Таким чином, в умовах існування конкуренції 
на світовому ринку та незадовільного рівня кон
курентоспроможності України необхідним стає 
формування інноваційного потенціалу країни за 
рахунок створення інтеграційних об’єднань еко
номічних систем, а саме кластерів.
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CLUSTER: LIFE CYCLE AND PECULIARITIES  
OF DEVELOPMENT IN UKRAINE

The article deals with the concept of a cluster, its features and properties, and indicates types of 
clusters. An analysis of existing approaches to the determination of the life cycle of a cluster is con
ducted and generalized approach to determining the stages of development of clusters is proposed. 
We reviewed the development of clusters in Ukraine and the reasons for the insufficiently high level 
of cluster policy. According to the established reasons, we proposed the ways of solving the problem 
about the development of clusters: the creation of incentives for the cluster growth by state and pub
lic organizations, ensuring accessibility of information, and improving the distribution of power and 
resources.

In order to successfully integrate the country into the world economy, it is necessary to have 
an appropriate level of competitiveness, which requires from Ukraine continuous improvement of  
the economy, the existence of active innovation, the creation of a favourable climate for attracting 
investments, etc.

The economy of regions of the country dictates conditions and principles of conducting economic 
activity, stipulating by this the creation of such economic unions as clusters.

In the context of globalization, the question is raised about increasing national competitiveness, 
and the tools of the national economys development do not meet the challenges of the environment and 
do not solve the problem of low competitiveness of Ukraine. Therefore, clusters, which are considered 
as engines of economic growth and are a key component of regional development, draw attention to 
their research, to implement an effective cluster policy.

In conclusion, the concept of the cluster, types of clusters are considered in the article,  
and their life cycle is examined, which makes it possible to understand at what stages of the cluster 
development, the state should support them. The publications of foreign experts concerning principles 
of formation and functioning of clusters are analysed.

Cluster policy is one of the most effective tools for increasing competitive advantages and modern
izing the economy. But the accumulated world experience in the formation of cluster structures today 
is not sufficiently used in Ukrainian practice.

It is determined that the main problem in creating effective cluster associations in Ukraine is an 
error in public administration, which consists in the lack of understanding of the efficiency of cluster 
relationships for the economy, the incompleteness of statistical information, and lack of incentives. 
The government’s insufficient attention to the problems of cluster development and the lack of  
a clear strategy for the economic development will be the main deterrent to the development of cluster 
relations in Ukraine.

It is proved that the efficiency of cluster policy is achieved by organizing the situation in  
the spheres: the creation of incentives, provision of information accessibility, and distribution of 
power and resources.

Thus, in the conditions of competition in the world market and the unsatisfactory level of compet
itiveness of Ukraine, it becomes necessary to form the innovative potential of the country through  
the creation of integration associations of economic systems – clusters.


