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ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ



Кластер в економіці (англ. Cluster скупчення) – група географічно

близьких взаємопов'язаних компаній (постачальники сировини,

виробники кінцевих видів продукції та ін.) і пов'язаних з ними

організацій (освітні заклади, органи державного управління,

інфраструктурні компанії), що діють в певній сфері і

взаємодоповнюють один одного.

Майкл Портер довів, що конкурентоспроможність компанії багато в

чому визначається конкурентоспроможністю її економічного оточення.

Загальновідомі кластери: високих технологій – Кремнієва долина,

кінематографічний – Голлівуд, фінансовий – Уолл-Стріт у Нью-

Йорку

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ: ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ



ЗНАЧИМІСТЬ 

КЛАСТЕРІВ З точки зору маркетингу 

кластери дають чітке

розуміння економічного

профілю території

Сприяють залученню

інвестиційКластери

Допомагають визначити

напрямки вдосконалення

освіти

Сприяють розширенню інфраструктури та дослідницької

активності, розвитку наукоємних послуг

Стимулюють розвиток МСП

на основі використання

передових know how

Сприяють виходу на 

міжнародні ринки

Сприяють входженню у 

мережі стратегічної

взаємодії, як на місцевому

так і на міжнародному рівні

Причини географічної концентрації фірм:

низькі витрати на транспортування, загальні витрати на інфраструстуктуру,

виникнення неявних «мережевих» знань, конкуренція



Підгрунтя кластеру - взаємодія в процесі

спільного розвитку



Підгрунтя кластеру - взаємодія в процесі

спільного розвитку



Підгрунтя кластеру - взаємодія в процесі

спільного розвитку



КЛАСТЕРИ У ФРАНЦІЇ – РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ



20 березня 2009 року Державне агентство України з інвестицій та 
інновацій, у відповідності до визначених законодавством
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначило
перспективним формування 10 національних інноваційних кластерів:

1. «Енергетика сталого розвитку» (з центром у м. Київ, на базі наукового парку «Київська

політехніка») – напрям «Модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні

ресурсозберігаючі технології»; 

2. «Нові машини» (з центром у м. Дніпропетровськ) – напрям «Машинобудування та 

приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток

високоякісної металургії»; 

3. «Нові матеріали» (з центром у м. Харків) – напрям «Удосконалення хімічних технологій, нові

матеріали, розвиток біотехнологій

4. «Технології інформаційного суспільства» (з центром у м. Київ, на базі НП «Київська політехніка») –

напрям «Нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації; 

5. «Біотехнології» (з центром у м. Львів) – напрям «Вдосконалення хімічних технологій, нові

матеріали, розвиток біотехнологій»; 

6. «Нові продукти харчування» (Київська область) – напрям «Високотехнологічний розвиток

сільського господарства і переробної промисловості»; 

7. «Розвиток транзитного потенціалу України» (з центром у м. Одеса) – напрям «Транспортні

системи: будівництво і реконструкція»; 

8. «Нові технологій природокористування та екологія» (з центром у м. Донецьк) – напрям «Охорона

і оздоровлення людини та навколишнього середовища»; 

9. «Новітні силові установки і двигуни» (з центром в м.Запоріжжя) – напрям «Виробництво засобів

наземного транспорту, летаків, плавучих засобів і пов’язаних з транспортом засобів і обладнання, 

комплектуючих виробів, розробка і впровадження новітніх технологій для їх виготовлення»;

10. «Інноваційна культура українців» (з центром у м. Київ, на базі Київського національного

університету ім. Т. Шевченка) – напрям «Розвиток інноваційної культури суспільства».



Фінансові

інституції

Постачальники

Обслуговуючі-
компанії

Покупці

Структура кластера

Страхові

організації

центри
Виробники

супутніх

товарів

Маркетингові

організації

Промислові

підприємства

Торгівельні
асоціації , 
збутові
компанії

Науково-дослідні

Інститути, центри

Науково-виробничі

Можлива структура кластера

Правові аспекти створення та функціонування кластерів. 
Господарський кодекс України визначає, що господарські об'єднання утворюються

як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств,

передбачені законом.

Згідно із статтею 118 об'єднанням підприємств є господарська організація,

утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої,

наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних

завдань.

"Кластери та проблеми управління ними" 

30 жовтня 2009 року 

Шовкалюк Віктор Степанович, 

директор Департаменту інновацій та трансферу технологій

Міністерства освіти та науки України

Навчальні

заклади ???

А де ж 



ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
«ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ: РЕЦЕПТИ УСПІХУ», 1 ЛИПНЯ 2010 Р.



Инжиниринговые 

компании 

Органы 

сертификации

Патентные бюроДистрибьюторы

Информационные, 
маркетинговые

фирмы Органы власти

Производители 
мехатронной продукции НИИ, КБ, научные 

лаборатории ВУЗов,
инновационные фирмы

ВУЗы, готовящие 

специалистов в сфере 

мехатроники

Технопарки, 
научные парки,

бизнес-инкубаторы

25.12.2009 у Харкові сформовано кластер 

«Мехатроніка»

Поставщики 

комплектующих

Ядро кластера: ПАТ «ФЕД», ДП «ФЕД», ХАІ, ДП «Харківське агрегатне

конструкторське бюро»  



1. «Паливно-енергетичний комплекс», 

2. «Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції та 

виробництво продуктів харчування»,

3. «Інформаційно-комунікаційні технології», 

4. «Будівництво та виробництво будівельних матеріалів», 

5. «Біофармація і охорона здоров'я», 

6. «Житлово-комунальне господарство», 

7. «Транспортно-логістичний»,  

8. «Легка промисловість», 

9. «Освіта», 

10.«Культура і туризм».

16.12.2011 Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при 

Харківській обласній державній адміністрації затвердила 

програму формування 10 кластерів:

Робочі групи сформованих кластерів

повинні були розробити інвестиційні

проекти для включення в стратегію

розвитку регіону з метою отримання

фінансування з Державного фонду 

регіонального розвитку



Харківський кластер інформаційно-комунікаційних

технологій: 13 ВНЗ, понад 400 ІТ-компаній

СТРАТЕГІЧНІ  НАПРЯМКИ  РОЗВИТКУ  КЛАСТЕРА  ІКТ:

1) Підвищення компетенції кадрів

2) Розвиток інфраструктури

3) Розвиток взаємодії



12 номінацій 

263 учасника  

131 фіналіст

36 кращих    .

www.it-kharkiv.com.ua

www.kharkiv-it.com.ua

Форум «Kharkiv-IT»

Конкурс «IT-Kharkiv»

Проведен конкурс Start-Up и Международный форум «Kharkiv-IT»





2015

Громадська спілка

"Харківський кластер 

інформаційних технологій", 

ЄДРПОУ 39887790
Засновники: ТОВ "АРЕНДІ СОФТВЕАР", ТОВ "ВАЙДІАЛ", ТОВ "ПРОМОДО",  

ТОВ "ТЕЛЕСЕНС АКАДЕМІЯ", ТОВ "ІНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ "ІНСАРТ"



http://agrofoodcluster-kh.com/

"ARTICA+" LLC - Producer of frozen products

"PARITET AGRO" LLC - Processor of agroproducts

"SIF YUNITEK" PE - Producer of high quality seed material

PrJSC "ILF" - Cluster's legal advisor

"MK Myasnyy" LLC - Meat-packing plant

"Bilyy Kolodyaz" LLC - Sugar producer

"Muravskyy shliakh" farming - Producer of cereals and 

industrial crops

PrJSC "Ulyanovske" - Stockbreeding and plantgrowing

company

PrLse "Lyman Sich" - Plantgrowing company

"ZORYA" Farming - Producer of cereals and industrial crops

"TERRA" LLC - Producer and processor of cereals and 

porriges

"OLIMP" LLC - Producer of cereals

"Khladoprom ice-cream factory" LLC - Ice-cream producer

"Yugreyn-trade" LLC - Producer of cereals and industrial 

crops

17 липня 2017 на Харківщині створено 

перший в Україні Агрофудкластер

Засновники Громадської спілки

«АГРОФУДКЛАСТЕР ХАРКІВ», ЄДРПОУ 41431907:

ТОВ "АРТИКА+", Внесок до статутного фонду (грн.): 0.00

ТОВ "ПАРИТЕТ-АГРО", Внесок до статутного фонду 

(грн.): 0.00

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЮНІТЕК", Внесок до 

статутного фонду (грн.): 0.00

ТОВ "МК М'ЯСНИЙ", Внесок до статутного фонду (грн.): 

0.00

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ІНЮРПОЛІС", Внесок до статутного фонду (грн.): 0.00

http://www.artika.com.ua/ua/home
https://unitek.prom.ua/about_us
http://www.ilf-ua.com/eng/
http://myasniy.com/ua/
http://terra.ua/contacts/kontaktnaya-informatsiya
https://olimp-ua.all.biz/
http://www.khladoprom.com.ua/index-eng.php


25 квітня 2018 р. в НТУ «Харківський політехнічний інститут» за підтримки

Представництва ЄС в Україні відбувся круглий стіл «Регіональна політика

економічної євроінтеграції на основі кластерного підходу»

Панель «Кластерні ініціативи як основа регіонального розвитку в європейському

економічному просторі»

•Михайло Крикунов, декан Київської Бізнес Школи, PhD, голова правління українського

агентства кластерного розвитку Clust-ua;

•Володимир Родченко, радник з регіонального розвитку Харківського відокремленого

підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування, заступник директора ННІ 

«Каразінська школа бізнесу»;

•Артем Наумов, член спостережної ради Agrofood Cluster Kharkiv, асоційований партнер 

юридичної компанії ILF.

Панель «Регіональні можливості підтримки кластерних ініціатив»

•Андрій Колос, директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської

обласної державної адміністрації;

•Олександр Чумак, експерт Team Europe Kharkiv, президент Асоціації приватних

роботодавців;

•Катерина Лепцова, менеджер проектів Agrofood Cluster Kharkiv;

•Софія Бєлєнкова, виконавча директорка Харківського IT кластеру;

•Наталія Ширяєва, керівниця групи технологічного форсайту, доцент кафедри

менеджменту ЗЕД та фінансів НТУ «ХПІ».

Модератор: Тарас Данько — експерт Team Europe Kharkiv, професор кафедри

менеджменту ЗЕД та фінансів НТУ «ХПІ», співзасновник Kharkiv Observer.



Громадська організація «Українське агенство кластерного розвитку

"КЛАСТ-УА", ЄДРПОУ 39696215, м.Київ, вул. Грозненська, 18, кв.125

www.clust-ua.org



Бізнес-кластери: 

прискорювачі регіонального розвитку

Києво-Могилянська бізнес-школа 

нарощує свою експертизу з кластерного 

розвитку з 2012 року. Експерти kmbs

вивчали світові практики кластерних

ініціатив у Нідерландах, Італії, 

Швейцарії, Естонії, США, Чилі, Бразилії, 

Аргентині.

30 листопада 2016  Києво-Могилянська бізнес-школа [kmbs] у партнерстві з 

міжнародною агенцією кластерного розвитку Cluster Navigators оголосила

національний конкурс-відбір управлінців з амбіціями розвитку регіонів.

http://www.cluster.kmbs.ua/ Перша Школа кластерних менеджерів kmbs



Діяльність Кластеру здійснюється у відповідності до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 

року та укладеної 22 грудня 2015р. Угоди про співпрацю між виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Київським національним 

університетом технологій та дизайну, Черкаським державним бізнес-коледжем та 

підприємствами легкої промисловості. Предметом Угоди є формування освітнього 

інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості як ефективного інструменту 

інноваційного розвитку через більш ефективне використання наявного потенціалу та ресурсів.

http://claster.knutd.edu.ua



Мінагро 6.06.2018 конференція  

«Кластер дієвий механізм децентралізації заради 

сталого сільського розвитку»

«Молочний  кластер» Сумської області



Мінагро 6.06.2018 конференція  

«Кластер дієвий механізм децентралізації заради 

сталого сільського розвитку»

«Медовий кластер» Полтавської області



В рамках Проекту «Транскордонна мережа для інноваційного

сільського господарства» створено Міжнародний

сільськогосподарський кластер «Дністер», який об'єднуватиме

фермерів, товаровиробників та сільгоспідприємців, що зацікавлені в 

розширенні своїх можливостей та виході на європейські ринки. Під

час загальних зборів членів Правління уклали угоду про співпрацю

українсько-молдавського Агрокластера «Дністер» та міжнародного

прикарпатського агроспоживчого кластера «Агро-Карпати».



2012

Асоціація "Міжнародний, міжрегіональний, агропромисловий кластер 

Херсонської області "ІСТЕН ФУД ТЕКНОЛОДЖИС ПЛАС", ЄДРПОУ 38258354

Засновники: ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ", ТОВ "СПЕЦІЇ -

ОДЕСА", ТОВ "КАХОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Участники кластера 

«И.эФ.Тэк+» структурированы в 

четыре  группы:
•Коллегиальная группа участников.

•Стволовая группа участников.

•Вспомогательная группа участников.

•Целевая группа участников.

http://ea-f-tech.com/

http://ea-f-tech.com/


https://www.clustercollaboration.eu/

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/international-interregional-agro-industrial-cluster



http://www.clusterobservatory.eu



ЧОМУ КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

НЕ СПРАЦЬОВУЄ В УКРАЇНІ

???



ТРУДНОЩІ КЛАСТЕРОБУДУВАННЯ:

не всі розуміють, що кластер – не ієрархія



ТРУДНОЩІ КЛАСТЕРОБУДУВАННЯ:

дехто думає, що кластер – це клуб любих друзів

і забуває про конкуренцію між учасниками



ТРУДНОЩІ КЛАСТЕРОБУДУВАННЯ:

інколи учасники конкурують занадто агресивно



ТРУДНОЩІ КЛАСТЕРОБУДУВАННЯ:

дехто намагається завести у хащі балаканини



Але, якщо працювати наполегливо, 

учасників очікує винагрода – професійна гра!

«What is our life? – A game!»
Что наша жизнь? – Игра!



Мрій про майбутнє, але кожного дня

роби що можеш, 

з тим що маєш,

там де ти є!

Наш принцип: 


