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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізу світового досвіду функціону-

вання фінансового механізму кластерних утворень на при-
кладі країн ЄС, США, Китаю, Індії, Російської Федерації та ін. 
Визначено передові кластери країн світу, а також основні про-
грами фінансової підтримки формування та розвитку кластер-
них об’єднань. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу мирового опыта функциони-

рования финансового механизма кластерных образований 
на примере стран ЕС, США, Китая, Индии, Российской Феде-
рации и др. Определены передовые кластеры стран мира, а 
также основные программы финансовой поддержки формиро-
вания и развития кластерных объединений.
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ANNOTATION
The paper analyzes global experience of the financial 

mechanism of cluster formations through the example of the EU, 
the US, China, India, Russia and others. The author defined the 
leading clusters in countries of the world and analyzed the main 
program of financial support of formation and development of 
cluster’s organizations.
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Постановка проблеми. Актуальною тенденці-
єю на сучасному етапі розвитку економіки ста-
ла кластеризація, що спрямована на підняття 
конкурентоспроможності регіону чи галузі; вза-
ємообмін досягненнями та досвідом; ефективне 
та оптимальне використання різних ресурсів 
(як технічних, економічних, так і трудових); 
сприяння інвестуванню в розвиток об’єднання 
та наукові дослідження. Процеси кластериза-
ції поступово охоплюють весь світ, а поняття 
«кластер» стає дедалі популярнішим. Тому для 
України вивчення світового досвіду функціо-
нування фінансового механізму формування та 
розвитку кластерних утворень є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування та функціонування клас-
терних утворень досліджено в багатьох працях 
як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Як 
наприклад, Л. Асаула, М. Войнаренка, Н. Дег-
тяренко, К. Дудкіної, М. Кітінга, Дж. Клегга, 
Е. Леммера, М. Портера, Г. Семенова, С. Соко-
ленка, Дж. Сороса, Д. Стеченка, Т. Цихан та 
ін. У дослідженнях зазначених авторів значну 

увагу приділено вивченню теоретичних та ме-
тодологічних основ запровадження кластерних 
структур в країнах світу, а питання фінансо-
вого механізму формування та функціонування 
кластерів потребує подальшого вивчення. 

Метою статті є систематизація заходів, які 
проводили в країнах світу для реалізації клас-
терної стратегії, а також визначення основних 
складових фінансового механізму формування 
та функціонування кластерів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «кластеру» як індустріального комп-
лексу, що формується на основі географічної 
та галузевої близькості, набуває поширено-
го застосування серед світових економістів у 
80-х рр. ХХ ст. В Європі процес кластериза-
ції пов’язаний з рядом державних заходів, а 
саме: створенням у 1968 р. Генерального ди-
ректорату з регіональної політики, у 1975 р. –  
Європейського фонду регіонального розвитку, 
а у 1988 р. прийняття Хартії регіоналізму, що 
започаткувала діяльність Ради регіональних 
та місцевих товариств. Паралельно в Америці 
почали розробляти федеральні програми з коо-
перації постачальницьких фірм, маркетингу та 
комерції, праці та освіти [3].

Найбільш відомі кластери світу функціо-
нують в Америці, Данії, Індії, Італії, Канаді, 
Китаї, Німеччині, Фінляндії та інших країнах, 
а такі країни, як: Угорщина, Франція, Япо-
нія, Великобританія, Австрія, Швеція та ін. 
мають значний досвід у формуванні кластерів. 
Також країни Африки (Марокко, Єгипет), кра-
їни СНД (Білорусія, Азербайджан, Казахстан 
та ін.) розпочинають впроваджувати кластерні 
стратегії розвитку промисловості та економіки 
країни. 

Досвід США у формуванні та функціону-
ванні кластерних утворень як сукупності під-
приємств, компаній, науково-дослідницьких 
центрів, органів державної та місцевої влади 
накопичувався останні декілька десятиліть. 
З допомогою М. Портера у штаті Арізона роз-
робили програму стратегічного партнерства для 
економічного розвитку. Також процес класте-
ризації США очолили штати Каліфорнія, Кон-
нектикут, Міннесота, Флорида та ін., де сотні 
міст та територій розробили власні кластерні 
стратегії.
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Розвиток кластерів для США – важливий 
фактор підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. В Америці створюють 
комісії з ініціювання створення кластерів, які 
розподіляють долі учасників та допомагають 
долати різні труднощі; їх аналітичну частину 
виконують навчальні заклади. Перший капітал 
надає міська влада, потім кошти залучаються із 
приватних фірм. Відповідно до закону 2011 р. 
«Про створення в США можливостей для зна-
чного сприяння в питаннях технологій, освіти 
та науки», створюють регіональну програму 
сприяння та підтримки інноваційних класте-
рів та науково-дослідницьких парків. В ході 
реалізації цієї програми передбачені гранти, 
фінансування за якими спрямоване на покра-
щення інноваційної інфраструктури регіонів. 
Так, об’єм щорічного фінансування протягом 
2011–2013 рр. склав 100 млн дол. США. 

Більша половина американських підпри-
ємств працює за моделлю, для якої характерні 
географічна близькість та використання наяв-
ного потенціалу (трудового, ресурсного, інно-
ваційного тощо) цього регіону, тобто за клас-
терною моделлю. Частка ВВП США кластерів 
складає близько 61% та частка зайнятого в них 
трудового потенціалу країни – 57%. 

Зараз у США діють близько 400 найбільших 
кластерів в галузях високих технологій, видо-
бутку природних ресурсів, виробництва побуто-
вих товарів, а також в індустрії сервісу. При 
цьому передовим кластером вважається «Силі-
кована долина», на долю якої припадає близько 
30% від усіх венчурних капіталовкладень США. 
Для такого кластерного об’єднання характер-
ним є велика кількість високотехнологічних 
компаній, пов’язаних з розробкою та виробни-
цтвом програмного забезпечення, мікропроце-
сорів та ін., а також де зайнято 2,5 млн осіб, 
середня заробітна плата яких становить близь-
ко 125 тис. дол. США на рік.

У Канаді важливу роль надають розвитку 
технологічних кластерів, завдяки яким ре-
алізовуються стратегічні завдання політики 
держави, а саме: формується та розвивається 
конкурентоспроможне дослідницько-техноло-
гічне середовище, створюються нові компанії, 
підприємства, робочі міста, збільшується екс-
порт та інвестиції тощо. Також у Канаді реа-
лізовують програму територіального розвитку, 
яка, наприклад, у провінції Онтаріо отримала 
назву «JOCA» та об’єднала 22 програми для 
6 міністерств. У рамках цієї програми розро-
били систему управлінських новацій, а також 
створили секретаріат з економічного розвитку 
громад, який об’єднав і систематизував усі еле-
менти «JOCA», вирішував поточні питання та 
розробляв масштабні проекти територіального 
розвитку. 

Важливу роль у формуванні, функціонуван-
ні та розвитку кластерних утворень в Канаді 
надають Науково-дослідницькій раді, яка скла-
дається більше ніж з 20 інститутів та націо-

нальних програм. Формування нового класте-
ру при підтримці Науково-дослідницької ради 
передбачає використання двох стратегій (перша 
передбачає формування нового регіонального 
науково-дослідницького центру, навколо яко-
го формується кластер, а друга – формування 
кластеру, яке відбувається на основі сучасної 
інфраструктури), а також проектне фінансу-
вання. Так, за останні п’ять років Науково-до-
слідницька рада використала на формування та 
розвиток високотехнологічних кластерів близь-
ко 1 млрд канадських дол.

На рівні провінцій Канади кластерна страте-
гія отримує активну підтримку – фінансуван-
ня наукових розробок, реалізації освітніх про-
грам, залучення зовнішніх інвестицій і т.п. Але 
найбільш суттєву роль в реалізації кластерної 
стратегії відіграють органи місцевого самовря-
дування, які відповідають за сприяння розви-
тку кластерних утворень за рахунок створення 
освітніх програм, оновлення ключових інфра-
структур тощо. 

У Китаї акцентують увагу на розвиток ін-
новаційних кластерів, під якими розуміють 
механізм стратегічного співробітництва підпри-
ємств, дослідницьких організацій, вищих на-
вчальних закладів, венчурних фондів та інших 
структур, які б забезпечили синергетичний 
ефект взаємної підтримки виробництва нових 
інноваційних товарів. Нині Китай знаходить-
ся на початковій стадії створення інноваційних 
кластерних співтовариств. На відміну від про-
мислових кластерів, інноваційні виробляють не 
лише конкурентоспроможну продукцію, але й 
радикально нову. 

Для прикладу можна розглянути діяльність 
кластера «Чжанцзян», що виник на базі Парку 
високих технологій у 1992 р. За період діяль-
ності Парку було прийнято близько 70 норма-
тивних актів, які стосувалися питань субсиді-
ювання, пільгового оподаткування, трудових 
ресурсів та іншого. За 1992–2007 рр. влада ін-
вестувала на будівництво Парку 15 млрд дол. 
США. За 1999–2009 рр. промислове виробни-
цтво збільшилося в 14 разів, доходи – в 25 раз. 
На сучасному етапі розвитку в парку працю-
ють 120 тис. осіб та діють 11 виробничих баз 
державного рівня, 108 дослідницьких органі-
зацій, 5 380 підприємств, які беруть участь у 
216 НДДКР за державними замовленнями, з 
яких 4 – міжнародні.

Досвід у створенні кластерів Індія почала 
накопичувати у 80-х рр. ХХ ст. паралельно 
з іншими країнами світу, і вже зараз в краї-
ні функціонує більше 2 тис. кластерів, з яких 
388 – промислових і 1 657 кластерів, які 
об’єднують ремісничі підприємства. З 2000 р. 
в Індії за ініціативою уряду реалізовується 
кластерна стратегія, що включає двадцять чо-
тири програми, в рамках яких було виділено 
1,4 млрд дол. США з метою зниження рівня 
безробіття та бідності, підвищення конкуренто-
спроможності. У 2007 р. департамент освіти та 



708

Випуск 3. 2015

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

технологій ініціював програму сприяння фор-
муванню, функціонуванню та розвитку іннова-
ційних кластерів. Технічне та фінансове спри-
яння згідно з цією програмою спрямоване на 
створення місцевих інноваційних кластерних 
утворень у формі заохочення взаємодії з гло-
бальними науково-дослідницькими організа-
ціями, венчурними фондами, бізнес-ангелами, 
банківськими чи фінансовими структурами, а 
також з інвесторами [5].

Світовий досвід показує, що активний розви-
ток кластерів – це ефективний напрямок інно-
ваційної підприємницької діяльності. В Європі 
у 1997 р. формування кластерів та мереж ви-
знано одним з найбільш актуальних напрям-
ків розвитку європейського співробітництва і 
закріплено в Декларації про зміцнення еконо-
мічної співпраці в Європі та Плані дій, що її 
деталізує [1; 6]. 

Вперше уніфікований підхід до міжфірмово-
го співробітництва розробили в 1989–1990 рр. в 
Данії. На підготовку цього проекту лише за три 
роки було виділено 25 млн дол. США для того, 
щоб визначити перспективні мережеві структу-
ри в країні. На перших етапах було досліджено 
промислові комплекси за схемою «попит-пропо-
зиція» у таких галузях: сільське господарство, 
текстильне виробництво, виготовлення офіс-
ного обладнання, виробництво засобів захисту 
навколишнього середовища. Потім проаналізу-
вали механізми передачі знань та технологій в 
таких секторах, як: електромедична апаратура, 
меблі, фармацевтика. 

Так, у 1992 р. в кластерах брало участь 40% 
від усіх компаній країни, що забезпечували 60% 
експорту. До 1998 р. було проведено масштаб-
ну роботу в аспекті пошуку проблемних питань 
та можливих пропозицій щодо їх вирішення в 
межах проекту і, таким чином, було розробле-
но 1 522 пропозиції, 66 з яких на кінець року 
вже було реалізовано [4]. За розвиток науково-
технічної та дослідницької діяльності в Данії 
відповідає Міністерство науки, технологій та 
розвитку, від імені якого «інноваційні інкуба-
тори» (кластери) інвестують державні кошти в 
інноваційні компанії на трьох етапах: 

1. Дослідницька діяльність – передбачає 
відкриття доступу технопаркам (кластерам) до 
нових розробок та технологій для подальшої їх 
оцінки. Розмір витрат на дані дослідження що-
річно визначає Міністерство науки, технологій 
та розвитку.

2. Попередній аналіз наукової та комерцій-
ної доцільності реалізації даних розробок та 
технологій, а також їх життєздатності. Для 
кожного проекту максимальна сума фінансу-
вання – 9 800 дол.;

3. Допроектне фінансування – реалізуєть-
ся лише якщо попередній аналіз підтверджує 
позитивні перспективи комерційної реалізації 
проекту. Максимальний розмір фінансування 
протягом трьох років складає 147 тис. дол. за 
умови паралельного фінансування проекту при-

ватними інвесторами. Протягом двох років до-
даткове допроектне фінансування з державних 
фондів можуть отримати окремі вагомі та ці-
каві проекти у розмірі 180 тис. дол. При цьо-
му розмір державного фінансування повинен 
складати не більше 40% від загального об’єму  
фінансування. 

Після закінчення трьох етапів фінансування 
нові фірми можуть розраховувати лише на при-
ватні інвестиції венчурних фондів та «бізнес-ан-
гелів». Проведена робота вивела Данію в світові 
лідери з питань кластеризації економіки. І сьо-
годні в країні функціонує 29 провідних європей-
ських кластерів. Також реалізувується Програ-
ма інтегрованої підтримки інновацій, важливою 
метою якої на сучасному етапі є формування 
інноваційних регіональних кластерів як складо-
вих кластерів національного рівня [3; 9]. 

Досвід Іспанії у формуванні та функціонуван-
ні інноваційних кластерів полягає пов’язаний 
з науковими та технологічними парками (тех-
нопарками), кількість яких у країні з кожним 
роком збільшується. Кількість фірм, підпри-
ємств, наукових організацій, які розташовані у 
технопарках (кластерах) збільшилось на 11%. 
Найбільша активність технопарків спостері-
гається у таких галузях, як: сільське госпо-
дарство, харчове виробництво та біотехнології 
(збільшення на 23%); виробництво автомобі-
лів – на 20%; енергетика та охорона навколиш-
нього середовища – на 14%. Така тенденція по-
сприяла збільшенню рівня зайнятості на 7%, 
що у кількісному вимірі складає 136 тис. нових 
робочих місць.

За ініціативою керівників перших шести іс-
панських технопарків у 1988 р. була створена 
організація «Асоціація наукових та технологіч-
них парків» (іспанською АРСТЕ – М.Д.), осно-
вними завданнями якої є: просування, розвиток 
та розповсюдження наукових і технологічних 
парків; розвиток співпраці між підприємства-
ми; сприяння взаємообміну технологіями та 
знаннями між підприємствами та інфраструк-
турами, що зайняті в НДДКР. 

Помітне місце в питаннях поширення клас-
теризації в Іспанії займає програма «РОСТЕР», 
яка є основою розвитку транскордонного спів-
робітництва між Португалією та Іспанією і яка 
реалізується в рамках політики ЄС. Ця програ-
ма спрямована на ефективне використання на-
явних ресурсів в таких галузях: туризм, охорона 
здоров’я, освіта та культура, охорона навколиш-
нього середовища тощо. Фінансування програ-
ми на 75% здійснюється за рахунок фондів ЄС,  
а також заохочується співфінансування про-
ектів в окремих районах Іспанією та Порту-
галією (в цілому бюджет програми становить 
354 млн євро). Наглядова Рада, Виконавчий Ко-
мітет та національні ради керують програмою  
«РОСТЕР», а також координують взаємозв’язок 
між учасниками реалізації цієї програми. 

Частиною регіональної політики Литви, 
окрім вільних економічних, зон є розвиток 
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промислових парків, збільшення інвестицій у 
які дозволить вирішити проблеми централіза-
ції країни (різниця у рівні життя в столиці та 
містах західної частини країни відрізняється у 
сім разів). Нині в Литві функціонують дві віль-
ні економічні зони (м. Клайпеда та м. Кауна-
сі), дев’ять промислових парків і зон (в Алі-
туському, Панявежському, Шяуляйському, 
Таургагському, Акмянському, Кедайняйськом, 
Радвілішському районах, а також у Маріям-
польському та Пагегяйському муніципаліте-
тах), три приватних промислових парків, п’ять 
долин злиття науки і бізнесу. 

Каунаська вільна економічна зона – це тери-
торія з пільговою системою оподаткування. Для 
підприємства, яке інвестує більше 1 млн євро, 
загальний податок на прибуток не нараховува-
тиметься протягом шести податкових періодів, 
а наступні десять податкових періодів застосо-
вуватиметься ставка податку, знижена на 50%. 
Згідно з чинним литовським законодавством, 
дивіденди зарубіжних інвесторів, які розвива-
ють свою діяльність в Каунаській вільній еко-
номічній зоні, не обкладатимуться податком на 
прибуток, а також вони звільнені від оподатку-
вання нерухомості.

Клайпедська вільна економічна зона звіль-
нена від податків, а саме: підприємство цієї 
зони звільняється від податку на прибуток на 
шість років та додатково отримує знижку 50% 
на десять років; підприємство не обкладаєть-
ся податком на нерухомість; звільняється від 
податків за виплату дивідендів. Відповідно до 
нормативів допомоги ЄС, загальний пакет зни-
жок не може перевищувати 65% від інвестиції 
в довгострокове майно дрібних і середніх під-
приємств і 50% – для інших підприємств.

Створення кластерів стало популярним і в 
Фінляндії після перших спроб застосування 
кластерів для розробки промислової політки 
країни у 1991–1993 рр. Дискусії щодо класте-
рів засновувались на книзі М. Портера «Конку-
рентні переваги країн», що вперше вийшла у 
1990 р., і під впливом якої в Фінляндії було іні-
ційовано масштабне дослідження. Результати, 
у яких аналізували структуру, оцінювали пер-
спективи конкурентоспроможності фінських 
кластерів, опублікували 1995 р.

Нині лісний, інформаційний та телекомуні-
каційний кластери є найважливішими для еко-
номіки Фінляндії, забезпечують основний об’єм 
експорту та формують значну частину ВВП кра-
їни. Целюлозно-паперові та деревообробні ком-
панії лісного кластеру мають один з найвищих 
рівнів продуктивності праці в промисловості 
як країни, так і світу. Кластер інформаційних 
та телекомунікаційних технологій має власні 
систему освіти, інноваційну систему, мережу 
пов’язаних виробництв, а також володіє само-
стійною цінністю та формує умови для розви-
тку конкурентних переваг. За прогнозом, до 
2015 р. темпи розвитку цього кластеру склали 
8,1% за рік, коли темпи розвитку економіки 

очікуються близько 3,2%. Машинобудівний та 
металургійний кластери забезпечили для Фін-
ляндії 30% від світового ринку обладнання для 
виробництва паперу та 40% – обладнання для 
виробництва целюлози. 

Що стосується створення кластерів інно-
ваційної спрямованості, то на першому етапі 
інноваційної діяльності компанії існує безліч 
державних програм підтримки бізнесу, які вра-
ховують допомогу при реєстрації діяльності, 
надання спеціальних позик і гарантій під ризи-
ковий капітал, залучення регіональних венчур-
них фондів. Також держава здійснює експертні 
оцінки інноваційних проектів і, при їх відпо-
відності пріоритетним напрямам, може фінан-
сувати до 50%. На етапі становлення держава 
здатна супроводжувати інноваційний проект 
протягом 1–3 рр.

Для фінської державної політики сприяння 
розвитку інноваційних проектів (кластерів) ха-
рактерним стає не тільки фінансова допомога, 
а й підтримка проекту крок за кроком на всіх 
етапах його розвитку, враховуючи розробку 
технологічних стратегій і програм, залучення 
експертів, навчання фахівців, інформаційну та 
правову допомогу у сфері патентування відпо-
відно до міжнародних норм і стандартів тощо. 

Отже, політика Фінляндії має на меті кон-
центрацію локальних, регіональних та наці-
ональних ресурсів для розвитку конкуренто-
спроможних галузей і здійснює дві основні 
функції: формування мереж підприємств через 
регіональну кооперацію та підвищення конку-
рентоспроможності малих і середніх підпри-
ємств за допомогою програми перепідготовки 
кадрів [6; 7]. 

В Італії отримали розвиток промислові окру-
ги (кластери), які становлять близько 30% 
від загального рівня зайнятості. Індустріальні 
кластери розташовані найбільше в центральній 
та північно-східній частинах країни і характе-
ризуються високою концентрацією невеликих 
фірм традиційної обробної промисловості. Іта-
лія – країна, де переважають невеликі компа-
нії, і на сьогодні з 4 млн фірм лише 2% – це 
великі компанії. Всього в Італії функціонує 200 
індустріальних округів, що об’єднують 60 тис. 
підприємств, кількість працівників в яких 
складає 600 тис. осіб. 

Сучасна італійська політика передбачає під-
вищення національної системи конкурентоспро-
можності, а не просто конкурентоспроможності 
окремої продукції. Також держава забезпечує 
знижки на експорт, гарантійне покриття, залучен-
ня інвесторів та ін. Це дозволило Італії виробля-
ти до 90% конкурентоспроможної продукції [8].  
Сьогодні для розвитку кластерної політики 
Італії характерним є спрямованість до її інтер-
націоналізації, яка здійснюється за підтримки  
Інституту зовнішньої торгівлі (ICE) – держав-
ного органу, який розвиває та підтримує еконо-
мічні стосунки італійських компаній за кордо-
ном, а також допомагає національним фірмам і 
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кластерам створювати за кордоном райони по-
дібні до італійських. Керівні принципи діяль-
ності ICE, які включають в план національної 
політики, розробляє Міністерство міжнародної 
торгівлі Італії.

Для Франції кластерна політика – це за-
гальнодержавна політика, що реалізується на 
рівні регіонів. На початку тисячоріччя задля 
відновлення промислової політики Франції та 
підвищення конкурентоспроможності індустрі-
альної промисловості країни були реалізовані 
ініціативи з формування кластерів, які мають 
назву «Нова промислова політика Франції». Ре-
алізація цих ініціатив та проектів має такі ха-
рактерні риси: впровадження інновацій у висо-
котехнологічних секторах промисловості задля 
підвищення конкурентоспроможності економі-
ки Франції; реалізація державних проектів роз-
витку промисловості має будуватись на основі 
партнерства як між промисловим сектором та 
дослідницькими інститутами, так між малими і 
середніми підприємствами та великими фірма-
ми; регіони відіграють суттєву роль у держав-
ній політиці. 

Кластер при цьому виступає як об’єднання 
компаній, підприємств, науково-дослідницьких 
організацій, органів державної влади різних 
рівнів, компаній-посередників тощо задля за-
безпечення співпраці, підвищення конкуренто-
спроможності та ефективності інновацій, забез-
печення ефекту синергії від співпраці тощо. 

Для французької кластерної стратегії харак-
терними є такі цілі формування та функціону-
вання об’єднань: підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки за рахунок 
впровадження інновацій; стимулювання розви-
тку підприємств різних галузей, а також парт-
нерства між ними, що призведе до розширення 
інновацій; формування та реалізація проектів 
у сфері НДДКР; формування привабливого для 
іноземних інвестицій середовища за рахунок 
обміну знаннями та навичками; створення но-
вих робочих місць тощо.

За втілення кластерної стратегії у Франції 
відповідають міністерства економіки, фінансів 
і промисловості та внутрішніх справ. Також в 
країні фінансову та організаційну підтримку 
кластерам надають регіональні управління з 
питань промисловості, досліджень та довкілля, 
яких у Франції 22 як і самих регіонів. Бюджет 
реалізації кластерної політики фінансує держа-
ва, на три роки – це приблизно 1,5 млрд євро. 
Вперше Франція реалізовувала таку політи-
ку з 2003 до 2011 рр. і результатами стали: у 
2007 р. учасниками кластерів були п’ять тисяч 
компаній, з яких 20% – великі підприємства; з 
2005 р. держава виділила кошти на реалізацію 
554 проектів НДДКР (сукупна вартість проек-
тів становить 3,6 млрд євро). 

З середини 1990-х рр. розвиток регіональної 
політики відбувався і у Великобританії. Було 
перероблено політику промислового розвитку 

регіонів країни, і важливим кроком уряду ста-
ло замовлення на виявлення та картографію 
всіх регіональних кластерів у країні. Також 
регіональна політика підтримки кластерних 
промислових структур в Англії реалізовується 
на основі програми «Мережі шотландських під-
приємств», стратегічними цілями якої можна 
виділити такі: сприяння економічному розви-
тку, підвищення продуктивності промисловос-
ті, підвищення конкурентоспроможності ре-
гіону за рахунок впровадження інновацій та 
реалізації потенціалу підприємств.

У ході реалізації кластерної політики  
Англії було розроблено «Практичний посібник 
із розвитку кластерів», згідно з яким рушійни-
ми силами формування кластерів є: розвиток 
партнерської співпраці та формування мереж; 
впровадження та сприяння розвитку інновацій 
та НДДКР; формування ефективного ринку ви-
сококваліфікованої робочої сили.

У 1998 р. вийшла книга «Наше конкурен-
тоспроможне майбутнє: розбудова економіки на 
основі знань», яка заклала основне розуміння 
поняття «кластер», узагальнила внесок класте-
ризації до формування та підвищення конку-
рентоспроможності регіону й країни в цілому. 
Також, як результат, була сформована Керів-
на група з кластерної політики, яка поєднала 
представників центральних відомств, міністрів, 
вищих державних посадовців, голів правління 
агентств регіонального розвитку, а також окре-
мих провідних людей бізнесу чи освіти. Ця гру-
па поставила за мету провести загальнонаціо-
нальне дослідження у два етапи. 

Перший етап дослідження передбачав скла-
дання карти кластерів Великобританії задля 
їх виявлення. Так було виявлено від восьми 
до вісімнадцяти кластерів у кожному регіоні 
країни, які відрізнялися рівнем свого розвитку 
(від кластерів на рівні заснування до зрілих), 
глибиною залежно від кількості зв’язків у меж-
ах кластера, територіальним значенням тощо. 
Другий етап приблизно через два роки перед-
бачав розробку практичного посібника з реалі-
зації кластерної політики [1; 2].

Висновки. Отже, розвиток процесів класте-
ризації вказує на позитивні ефекти для еконо-
міки країни. Це стосується і ситуації на рин-
ку праці країн, оскільки формування кластеру 
передбачає створення нових робочих місць та 
ефективного ринку праці, і на стан економі-
ки держави, оскільки кластери функціонують 
задля підвищення конкурентоспроможності 
окремих товарів, що виробляють кластери, га-
лузей, в яких вони функціонують та національ-
ної економіки. Світова практика доводить, що 
кластерна політика може реалізовуватись як 
«згори донизу», так і навпаки, але важливим 
є впровадження фінансування формування та 
розвитку кластерів за рахунок державного або 
регіонального бюджету, фондів, створених для 
інноваційного розвитку підприємств тощо. 
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