
126
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2013 - №1

Смірнова О.О., Колосюк А.А. Кластерна політика як механізм інвестиційної привабливості регіону

УДК 332.1 : 330.3

Смірнова О.О.,
к.е.н., доцент, ТНУ імені В.І. Вернадського
Колосюк А.А.,
к.н.д.у, ТНУ імені В.І. Вернадського

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА
ЯК МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

У статті розглянуті питання формування кластерної політики, виділені її інструменти. Проана-
лізована сутність кластерної політики, її види, визначені можливості застосування кластерної
політики в соціально-економічному розвитку регіонів. В ході дослідження проаналізовані рівні
організації інвестиційної діяльності у кластерних ініціативах. Розкриті переваги формування і
функціонування кластерів, як об’єкту інвестування.
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ВСТУП
В даний час в умовах низького інвестиційного потенціалу держави виникає необхідність по-

шуку нових форм залучення і реалізації інвестицій, оскільки саме інвестиції є головним чинни-
ком зростання виробництва в ринкових умовах і, як наслідок, забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку, тому одним із стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку є підви-
щення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів і держави в цілому.

Відставання України від інших країн Європи за показниками якості життя, рівня інвестиційної
привабливості, конкурентоспроможності та розвиненості інноваційного середовища, які продов-
жують зростати, не сприяє покращенню позицій України на світовому ринковому просторі [3].

Свідоцтвом ефективності застосування теорії кластеризації при формуванні національної і
регіональної стратегій економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості слу-
жить досвід високорозвинених країн світу, що займають лідируючі позиції в міжнародних рей-
тингах конкурентоспроможності.

Досвід найбільш економічно розвинених і конкурентоздатних країн світу показує, що одним з
найбільш дієвих механізмів сприяючих підвищенню конкурентоспроможності і інвестиційної
привабливості є реалізація кластерної політики, за допомогою створення і розвитку кластерів, які
формує нову модель економіки. Збільшений інтерес до створення кластерів, а так само до мето-
дичних питань кластерного підходу до стійкого розвитку регіону, підвищенню його конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості визначила актуальність теми дослідження.

Теорія кластерів, кластерний підхід і його роль в підвищенні конкурентоспроможності та за-
безпеченні стійкості розвитку регіонів знайшли відображення в роботах наступних зарубіжних
авторів: Е. Лимер, М. Портер, С. Солье, I. Толенадо, Э.Дж. Фезер, В. Фельдман, Д. Хааг, М. Эн-
райт та інші. Роботи багатьох учених присвячені питанням використання кластерних методів в
аналізі розвитку економіки регіону. О.Г. Гранберг, В.В. Кистанов, I.О. Коробейников, Є.С. Куцен-
ко, Т.Є. Мусатова, О.С. Новосьолов, О.О. Яковлева та iн. Проблемою формування і функціонуван-
ня кластерів займалися багато дослідників: I.В. Арженовский, В.В. Бiтунов, I.А. Брижань,
П.I. Бурак, О.В. Віленський, Я.М. Дранев, Ю.П. Ковальова, О. Крайник, А.А. Мігранян, О.А. Пи-
липенко, С.С. Соколенко, Т.В. Цихан та ін., дослідниками розроблені початкові принципи ство-
рення кластерів, проаналізовані можливості стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів
в їх межах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття сутності кластерної політики як механізму інвестиційної привабли-

вості регіону.
РЕЗУЛЬТАТИ
Наростаючі процеси глобалізації приводять до зростання конкуренції у всіх сферах господа-

рювання, в зв’язку з цим важливої ролі набуває розвиток науки і техніки, як визначальні чинники,
які забезпечують конкурентоспроможність і стійкий розвиток держави, тому актуалізуються пи-
тання орієнтації економіки на інноваційний вектор розвитку, де одним з головних напрямів соці-
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ально-економічного розвитку є процес формування і обґрунтування необхідності створення та
розвитку кластерів і встановлення впливу їх на конкурентоспроможність.

Метою створення кластерів є зміцнення взаємозв’язків між учасниками кластерів для спро-
щення доступу до нових технологій, оптимального розподілу рисок, сумісного виходу на зовнішні
ринки, організації об’єднаних науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних
робіт, колективного використання наукових знань і основних засобів.

У перекладі з англійської мови термін «cluster» означає: 1) скупчення — об’єднання декількох
однорідних елементів, яке може розглядатися, як самостійна одиниця, що володіє певними влас-
тивостями; 2) пучок, вузол або група, скупчення, зосередження (наприклад, людей, предметів).

У економічну теорію поняття «кластер» було введене основоположником кластерної теорії
професором Гарвардської школи Майклом Портером. На думку ученого кластер це — «сконцен-
тровані за географічною ознакою групи взаємозв’язаних компаній, спеціалізованих постачаль-
ників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю
організацій (наприклад, університетів, агентств по стандартизації, торгових об’єднань) в певних
галузях, що конкурують, але при цьому ведучих спільну роботу» [9]. Кластерна політика — полі-
тика спрямована на розвиток всієї існуючої господарської агломерації до рівня кластерів, що по-
винне сприяти більш повному розкриттю потенціалу регіону [9]. При цьому основний акцент
робиться на групи взаємозв’язаних галузей.

Кластерна політика заснована на щільній взаємодії бізнесу, органів державної влади і місцевого
самоврядування, науково-освітніх установ, повинна створювати стимули для розвитку і підвищен-
ня інноваційного потенціалу економічних суб’єктів. Основними інструментами цієї політики є:

 кластерні ініціативи — програми по стимулюванню розвитку кластерів, які повинні скоорди-
нувати зусилля їх учасників по створенню і розвитку кластерів в регіоні;

 кластерні проекти — інвестиційні проекти, що включають маркетингові, фінансові та інші ново-
введення, спрямовані на інтеграцію і підвищення конкурентоспроможності учасників кластера;

 програми розвитку кластерів — сукупність кластерних проектів, об’єднаних загальною стра-
тегією [7, 13, 15].

Положенцева Ю.С. розглядає кластерну політику як систему стосунків між органами держав-
ної влади регіону і господарюючими суб’єктами з приводу підвищення їх конкурентоспромож-
ності на основі формування і розвитку кластерів [8].

Панкова М.О. пропонує розглядати кластерну політику як систему державних заходів і ме-
ханізмів підтримки кластерів, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності регіонів,
підприємств, що входять у кластер, а також забезпечують впровадження інновацій. Кластерна
теорія є однією з сучасних економічних теорій регіонального економічного розвитку, яка вже ви-
користовується різними країнами і довела свою ефективність на практиці [6].

На думку Яшевої Г.А., існують національні особливості кластерної політики; нема однознач-
ності у складі засобів кластерної політики; вони єдині тільки в країнах-учасницях одного клас-
терного проекту; різноманіття методів забезпечення кластерної політики, що визначаються на-
ціональними особливостями та прийнятої концепції кластерного підходу; кластерні політики дер-
жав різняться за ступенем втручання уряду в процес кластеризації; методичні основи формуван-
ня кластерної політики не розроблені [10, с. 37].

На нашу думку, кластерна політика — це заходи, які проводяться державними органами влади
по створенню і підтримці розвитку кластерів на певних територіях, що включають нормативне
правове забезпечення, а також інвестиційні та фінансові механізми.

Цілями кластерної політики є підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потен-
ціалу підприємств і окремих галузей, розвиток малого і середнього бізнесу і сприяння диверсифі-
кації національної економіки через стимулювання і розвиток регіональних галузевих кластерів.
Світовий досвід пропонує різні варіанти практичної реалізації кластерної політики, так М. Ен-
райт виділяє наступні види кластерної політики по ролі держави в цьому процесі [11, 12]:

1) каталітична кластерна політика, коли уряд зводить зацікавлені сторони між собою, але надає
обмежену фінансову підтримку проекту;

2) підтримуюча кластерна політика, коли каталітична функція держави доповнюється її інвести-
ціями в інфраструктуру регіонів, освіту, тренінг і маркетинг для стимулювання розвитку кластерів;

3) директивна кластерна політика, коли державна функція підтримки доповнюється прове-
денням спеціальних програм, націлених на трансформацію спеціалізації регіонів через розви-
ток кластерів;
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4) інтервенціоністська кластерна політика, коли уряд, поряд з виконанням своєї директивної
функції, переймає у приватного сектора відповідальність за прийняття рішень про подальший
розвиток кластерів.

На нашу думку комплексна модернізація сучасної української економіки вимагає створення
інвестиційної системи, що забезпечує стійке її зростання і формування ринку інвестицій інно-
ваційного характеру, за допомогою генерації здійснюваних інвестицій у виробництво або удоско-
налення нових продуктів це може сприяти організації кластерних структур, що дозволяє активізу-
вати інвестиційну діяльність і дати імпульс розвитку регіону. Інвестиційна діяльність в ході реалі-
зації кластерних ініціатив може бути організована на двох рівнях (рис. 1).

Мікрорівень

Інвестиції, здійснювані переважно індивідуальними
підприємцями або компаніями, що вже діють, у від-
криття нових підприємств усередині того, що існує
або тільки розвивається у кластері. Діяльність класте-
ра націлена, перш за все, на самопідтримку своєї дія-
льності через залучення і реалізацію нових інвестицій,
що є основною стратегією розвитку кластера

Макрорівень Інвестиції з боку держави, насамперед, в створення і
розвиток нових кластерів.

Рис. 1. Рівні організації кластерних ініціатив (Складено на основі [4])

На макрорівні державою опрацьовується питання залучення інвестицій і формування пулу інве-
сторів, готових вкладати достатній обсяг фінансових ресурсів під розвиток кластера, тобто на
даному рівні здійснюється залучення приватних інвестицій в регіональні бізнес-проекти, і дер-
жавне фінансування в розвиток супутньої інфраструктури. Успішна реалізація регіональних про-
грам підвищення інвестиційної привабливості багато в чому визначається наявністю і функціону-
ванням збалансованої системи управління інвестиційним процесом [1]. Процес формування і
функціонування кластерів, як об’єкту інвестування має ряд переваг (табл. 1).

Акцентуючи увагу на підході Л.П. Евстігнєєвої та Р.Н. Евстігнєєва учені пропонують відмови-
тися від бюджетного фінансування як головного ресурсу розвитку регіонів. На їх думку, розвиток

Таблиця 1. Переваги формування і функціонування кластерів, як об’єкту інвестування *
Форма формуван-

ня кластера Зміст Результат

Формування об'єд-
нань на основі
кластерного під-
ходу

Припускає концентрацію капіталів,
що у свою чергу може дозволити
реалізацію довгострокових стратегій
економічного розвитку, а це є умо-
вою підвищення рівня привабливос-
ті регіону для інвестиційного капі-
талу і становленню сприятливого
інвестиційного клімату.

Участь органів
влади в ухваленні
управлінських і
економічних рі-
шень діяльності
кластера як рів-
ноправний парт-
нер

Припускає певну свободу діяльності
в умовах ринкової економіки. В той
же час наявність адміністративного
ресурсу є якимсь гарантом стабіль-
ності економічної діяльності класте-
ра в регіоні і можливості економіч-
ної підтримки у вигляді дотацій,
субсидій, субвенцій і ін.

Все це приводить до
більш прогнозованих
тенденцій розвитку і
стійкості до зовнішньої
дії, підвищує рівень ін-
вестиційної привабливо-
сті, яка у свою чергу
сприяє розширеному
відтворенню усередині
кластера, що у свою чер-
гу впливає на обсяг ва-
лового регіонального
продукту.

* Складено на основі [16]
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регіонів повинен мати фінансову підтримку в рамках інвестиційної кластеризації, тобто це має
бути підтримка системи кластерів, що формується на ринку стратегічних програмних інвес-
тицій. Іншим постійним джерелом повинні стати регіональні ринки, охоплені господарською
діяльністю регіонів, частково підтримуваною державою. По відношенню до цих джерел соці-
альні трансферти винні або бути досить скромними, або призначатися на цілком певну мету, що
перевіряється [5].

Таким чином, дані автори розглядають регіональну політику з боку макроекономічного підхо-
ду, тобто вони розглядають регіони в контексті переходу країни від бюджетної економіки до фінан-
сової. На їх думку, саме з позицій включення кластерів у фінансову макроекономіку, що фор-
мується, слід оцінювати можливості і перспективи просторової кластеризації. При цьому ключо-
вим елементом кластера повинна стати його інвестиційна складова, яка сприяє тому, що кластер
як би служить «мотором» розвитку економіки регіонів як органічною складовою розвиненої рин-
кової макроекономіки.

Необхідно відзначити, що в Україні кластерна форма організації господарства ще не набула
достатнього застосування і поширення, оскільки відсутні досконалі інвестиційно-інноваційні
механізми формування і функціонування кластерів, малоефективними є фінансові механізми дер-
жавного регулювання їх діяльності.

Слід зазначити також, що для пожвавлення інвестиційних процесів в Україні у 2011 році прий-
нята «Інвестиційна реформа», яка в першу чергу спрямована на реалізацію програми «Націо-
нальні проекти» за принципом «Єдиного інвестиційного вікна», для залучення інвестиційних
коштів у регіони України. Основна ціль реформи — це приваблення потенційних інвесторів та
покращення взаємодії Українських регіонів та країн ЄС, підвищення інвестиційно-інноваційного
потенціалу регіонів, зменшення диспропорцій міжрегіонального розвитку [14].

Вітчизняні науковці В. Захарченко, В. Осипов досліджують дані тенденції розвитку регіонів і
відзначають, що підвищення конкурентоспроможності регіонів можливе якраз на основі кластер-
ного підходу [2].

ВИСНОВКИ
Таким чином, у сучасних економічних умовах залучення інвестицій в економіку регіонів є

ключовим завданням, яке можна вирішити за допомогою підвищення інвестиційної привабли-
вості регіону для потенційних інвесторів.

1. Ґрунтуючись на результатах проведеного дослідження, можливо, зробити висновок про те,
що кластерна політика є ефективним механізмом залучення інвестицій, а також основою розвит-
ку кластерних ініціатив, направлених на підвищення конкурентоспроможності, оскільки реаліза-
ція саме даної політики сприяє зростанню конкурентоспроможності бізнесу за рахунок реалізації
потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера, пов’язаного з їх географічно близьким роз-
ташуванням, включаючи розширення доступу до інновацій, нових технологій, спеціалізованих
послуг і висококваліфікованих кадрів.

2. Кластерна політика повинна займати пріоритетні позиції при розробці державної стратегії
конкурентного розвитку країни та її регіонів, бути методично та законодавчо забезпеченою, за
допомогою реалізації програми по підвищенню інвестиційної привабливості кластера і регіону в
цілому з метою залучення інвестицій.
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