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чення мінімальних потреб власної родини. Звідси 
випливає, що вирішення виробничо-економічних 
проблем в агропромисловому комплексі, підвищен-
ня рівня заробітної плати у суспільних сільськогос-
подарських підприємствах призведуть до зниження 
ролі особистих селянських господарств у форму-
ванні доходів значної частини сільського населен-
ня. Але, зважаючи на реальний стан речей, указа-
ні процеси не відбудуться найближчим часом. Для 
розв’язання проблем сільського господарства Укра-
їни потрібно декілька років, протягом яких значен-
ня особистого господарства у бюджеті сільської ро-
дини зберігатиметься.
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Постановка проблеми. Сучасна глобалізація в умо-
вах лібералізації вітчизняної економіки посилила її 
структурні деформації у бік зростання сировинної про-
мисловості. Слід зазначити, що з посиленням інновацій-
ної складової структурних зрушень сучасної глобальної 
економіки мають тенденцію до зростання мультипліка-
тивний та синергетичний ефекти. Технологічна конвер-
генція є процесом, який в найближчі десятиліття може 
повністю змінити структуру економічної системи. Зау-
важимо, що одним із ключових факторів, який зумовив 
радикальні структурні зрушення у світовій економіці в 
останні 20-30 років, стало підвищення економічної ролі 
інновацій. Інновації лежать в основі процесу суспіль-
ного розподілу праці та економічного процвітання. Ін-
новаційний процес з «точкового» економічного явища 
перетворився на домінанту економічного розвитку. Під 
впливом інновацій трансформуються технологічна, від-
творювальна та інституційна структури економіки, при-
скорюється час заміщення технологічних укладів, від-
бувається конвергенція різних технологічних систем, 
а їх застосування у виробництві сприяє поглибленню 
структурної галузевої та кластерної диверсифікації. Та-
ким чином, зароджуються нові конвергентні структури 
в економіці.

Аналіз останніх досліджень, у яких започаткова-
но вирішення проблеми. Зазначена тематика досить 
активно досліджується науковцями, які розглядають 
проблеми інноваційного розвитку (зокрема, і на регіо-
нальному рівні) у своїх публікаціях. Заслуговують на 
особливу увагу роботи таких вчених-економістів, як 
О.Г. Чирва, І.О. Крюкова, І.Ю. Гришова, В.А. Замлин-
ський, О.В. Непочатенко, Т.М. Гнатьєва, які розгляда-
ють інновації як найефективніший засіб науково-тех-
нологічного розвитку регіону, забезпечення сильних 
ринкових позицій та істотних конкурентних переваг.

Незважаючи на досить велику кількість дослі-
джень і розробок у цій сфері, проблеми інновацій-
ного розвитку продуктивних сил на регіональному 
рівні залишаються досить актуальними.

Цілі статті. Метою даної публікації є дослідження 
перспектив кластерної організації регіональної еко-
номіки як найбільш ефективної форми досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності, виявлення 
факторів впливу на формування інноваційно-промис-
лових кластерів, формування базових концептуаль-
них принципів побудови сучасного інноваційно-про-
мислового кластера регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Природа інновацій та інноваційної ді-
яльності, форми, механізми її організації та 
стимулювання зазнають глибоку трансформацію. 
Наукова діяльність виступає основним джерелом 
інновацій і ключовим фактором інноваційного зрос-
тання. Динаміка промислового виробництва, зрос-
тання його концентрації призвели до розширення 
масштабів досліджень і збільшення чисельності за-
йнятих у цій сфері. Тільки за першу половину XX 
століття чисельність вчених у світі збільшилася у 
8 разів, а витрати на дослідження і розробки – у 
400 разів. Інновація, або нововведення – це процес 
створення, розповсюдження та використання ново-
го практичного засобу (нововведення) для кращого 
задоволення вже відомої потреби. Дані таблиці 1 
ілюструють темпи зростання основних показників 
сфери НДДКР у країнах СНД.

Представлені дані таблиці унаочнюють фактичний 
стан розвитку сфери НДДКР країн перехідного пері-
оду. На нашу думку, саме приріст ВВП є найвагомі-
шим результатом функціонування цієї сфери. І хоча, 
наприклад, в Азербайджані кількість науковців і об-
сягів фінансування зменшилися, але показник при-
росту ВВП у звітному періоді був найкращим серед 
країн СНД. Слід відмітити позитивну тенденцію, най-
кращу за показниками приросту і кількості спеціаліс-
тів, що виконують наукові дослідження та розробки, і 
обсяги фінансування НДДКР до валового внутрішньо-
го продукту в країнах СНД у Вірменії. Вражає приріст 
державної фінансової підтримки Вірменії – 275%. На 
жаль, Україна посідає за показниками приросту ВВП 
лише восьме, передостаннє, місце. Невтішною вбача-
ється тенденція скорочення штатної чисельності на-
уковців і брак фінансових ресурсів.

Втім, Україна може забезпечити підвищення рів-
ня конкурентоспроможності та національної еконо-
мічної безпеки, якщо замінити вектор сировинного 
типу розвитку економіки на інноваційний. Фунда-
мент такого розвитку в умовах обмеженості ресурсів 
повинен базуватися на структурній перебудові еко-
номічної системи на всіх її рівнях. Тому ми вважає-
мо, що за сучасних обставин, коли відмічається не-
достатнє врахування реалій інноваційного процесу, 
ігнорування динамізму на макро- та мікроекономіч-
ному рівнях, особливої актуальності набуває аналіз 

Таблиця 1
Аналітична оцінка темпів зростання основних показників сфери НДДКР у країнах СНД, %

Ранжований ряд країн СНД 
за приростом ВВП

Кількість фахівців, що виконують 
наукові дослідження та розробки

Обсяги фінансування НДДКР до валового 
внутрішнього продукту в країнах СНД ВВП

Азербайджан - 9,9 - 3,2 56,1

Вірменія 45,5 275,0 48,3

Білорусь - 23,4 - 26,3 40,6

Казахстан - 40,6 11,1 35,5

Киргизстан - 36,1 - 23,1 33,0

Таджикистан 38,9 - 54,5 21,6

Росія - 23,7 72,8 16,3

Україна - 40,5 - 17,9 4,7

Молдова - 44,8 - 33,3 1,2

Джерело: складено автором на основі даних [16]

nucleus. The analysis of the linear and interactive models of innovation is held in the article and proposed an interactive mode of 
innovation for implementation, to be more productive in today’s environment because it better reflects their specific characteristics. The 
authors conduct an analysis of the formation of convergence clubs and calculations by Ukraine region.

Keywords: innovations, innovation activity, clusters, innovation and industrial clusters, competitiveness, synergistic development, 
conceptual core.
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формування моделі регіонального інноваційно-про-
мислового кластеру.

Спочатку для побудови адекватної моделі сучас-
ного інноваційно-промислового регіонального клас-
теру слід сформувати визначальні характеристики 
регіональної кластерізації із врахуванням умов сьо-
годення.

Зазначимо, що функціонування кластерних утво-
рень ґрунтується на створенні мереж, співпраці, ко-
ординації спільної діяльності та конкуренції. Їхні 
центри розташовуються в географічних центрах 
регіонів, які мають потужний потенціал розвитку, 
спеціалізуються у конкретних галузях, пов’язаних 
спільними технологіями чи видами діяльності. Пер-
спективні галузі економічної системи регіону станов-
ляться ядром, точками росту, які зможуть у резуль-
таті кластерізації слугувати каталізатором розвитку 
суміжних галузей зокрема і народногосподарського 
комплексу в цілому. Формування такої мережі може 
відбуватися з ініціативи влади різних рівнів або іні-
ціюватися «знизу», тобто бути ініціативою учасників 
кластерного утворення. У першому випадку спосте-
рігається готовність місцевих адміністрацій підтри-
мувати і навіть виступати в ролі інвестора розвитку 
регіонального кластера, у другому випадку інтереси 
учасників кластерного об’єднання виступатимуть по-
штовхом для акумуляції власних зусиль, внутрішніх 
ресурсів, а також для залучення іноземних інвести-
цій. Бурхливість політичного, фінансово-економічно-
го зовнішнього середовища вимагають від учасників 
регіонального кластера об’єднатися не лише з метою 
«виживання», й з метою синергетичного розвитку. 
Саме це визначає інноваційно-інвестиційний харак-
тер сучасного просторового кластерного формування.

Зауважимо, що державна підтримка має велике 
значення для первинного розвитку кластерного утво-
рення, так як створює передумови для поєднання 
національного бачення, стратегії економічного роз-
витку та ефективного використання регіонального 
потенціалу. Кластерна політика і процес кластери-
зації національної економіки займають одне з цен-
тральних місць у сучасній економічній науці. Клас-
тери розглядаються в якості інтеграційних форм 
організації виробництва, що забезпечують швидкі 
темпи економічного розвитку, а сам процес класте-
ризації розглядається як ринковий механізм якісно-
го перетворення регіональних економічних систем. 
Перспективи кластерної організації регіональної 
економіки залежать від макроекономічних тенден-
цій в економіці, домінуючих на певній території. 
Кластер сприяє формуванню зв’язків між учасника-
ми кластеру, створенню конкурентного середовища, 
сприяє забезпеченню розвитку у регіональній еконо-
міці [8, с. 67].

Підвищення рівня інноваційної активності учас-
ників кластерного об’єднання пов’язане з тим, що 
кластер виступає у ролі своєрідного «концентратора» 
знань, навичок і практичного досвіду талановитих 
людей, які є фахівцями в сфері основної діяльнос-
ті кластеру. Накопичуючись і концентруючись, нові 
знання стають загальноприйнятими та підштовхують 
учасників до генерації нових ідей, створенню нових 
розробок, що значно прискорює здійснювані в клас-
тері інноваційні процеси. Це, у свою чергу, сприяє 
формуванню всередині кластерів не лише формаль-
них, але і неформальних, особистих взаємозв’язків 
між учасниками – ефективної системи комунікації, 
яка полегшує ведення бізнесу та допомагає більш 
ефективно координувати зусилля з метою пристосу-
вання до умов зовнішнього середовища.

До цього ж, підкреслимо, інноваційний кластер 
виступає найбільш ефективною формою досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності. Визначаль-
ну роль у створенні та функціонування кластерно-
го об’єднання відіграють місцеві науково-дослідні 
інститути, які досліджують перспективні напрями 
ефективного використання регіонального потенціа-
лу. Об’єднання у кластер природно формує систему 
розповсюдження нових знань, технологій, інновацій. 
При цьому формування мережі стійких зв’язків між 
усіма учасниками кластеру є найважливішою умо-
вою ефективної трансформації винаходів в інновації, 
а інновацій – у конкурентні переваги.

Найбільш успішні інноваційні кластери форму-
ються там, де здійснюється або очікується прорив у 
галузі техніки та технології виробництва з подаль-
шим виходом на нові ринкові ніші. Саме конкурен-
тоспроможність виробленої продукції кластерного 
утворення на внутрішньому та зовнішньому ринках 
виступає потужним мотивуючим чинником впрова-
дження інновацій. Тому багато країн все активніше 
використовують кластерний підхід у формуванні та 
регулюванні своїх національних інноваційних про-
грам. Наприклад, завдання формування і зміцнен-
ня регіональних інноваційних кластерів у США було 
внесене до найважливіших національних пріорите-
тів. Особлива увага приділялася визначенню та під-
тримці тих інновацій, які б забезпечили довгостро-
ковий розвиток. Велика у вага і потужна підтримка 
в Америці приділяється створенню національної ме-
режі центрів впровадження промислових техноло-
гій на базі університетів. Це набуває особливої ак-
туальності та значущості, наприклад, для розвитку 
малого бізнесу, який отримує можливість доступу до 
сучасних технологій і новітніх наукових розробок. 
Відтак, практика розвинених країн у сфері класте-
ризації регіональних економік довела, що кластер-
ні утворення виконують роль точок внутрішнього 
економічного зростання. В результаті, як наслідок, 
підвищується рівень конкурентоспроможності на зо-
внішньому ринку.

До переваг, які позитивно впливають на фор-
мування інноваційно-промислових кластерів, мож-
на віднести перш за все розвинену технологічну 
культуру та психологічну готовність до кооперації. 
У той же час можна виділити сукупність недоліків, 
які перешкоджають розвитку кластерних утворень, 
а саме: 

- низька якість бізнес-клімату та рівня розвитку 
інфраструктури;

- неадекватність освітніх та науково-дослідних 
державних програм потребам регіональної економі-
ки;

- слабкі зв’язки між виробничим сектором, освіт-
німи та науковими організаціями;

- низька ефективність функціонування галузевих 
та професійних організацій;

- короткостроковий горизонт планування, у той 
час як ефект функціонування кластера проявляється 
не раніше ніж через 5-7 років.

Для створення інноваційних кластерів необхід-
но сформувати інструменти кластерного розвитку, 
створити інфраструктуру підтримки, розробити ме-
тодику проведення моніторингу кластерного розви-
тку, визначити систему стимулювання інноваційної 
активності підприємств, які входять до складу клас-
терного формування. До інструментів кластерного 
розвитку відносять:

- підтримка розвитку мереж та трансферу знань 
і технологій;
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- сприяння формуванню спеціалізованих підпри-
ємств;

- формування програм перепідготовки кадрів;
- розвиток брендингу;
- сприяння технологічному переозброєнню під-

приємств;
- розвиток міжрегіонального та міжнародного об-

міну інноваціями;
- організація централізованого залучення інвести-

цій та субсидування інноваційних проектів.
На підставі узагальнення вищенаведеного у та-

блиці подана порівняльна характеристика переваг та 
недоліків кластерізації в Україні.

Нами була проведена систематизація сучасних 
теорій інноваційного регіонального розвитку (серед 
них, зокрема, теорії: інноваційних регіональних 
кластерів, регіонального розвитку з ендогенним тех-
нологічним прогресом, інноваційних мереж, регіо-
нальних інноваційних систем, динамічної конверген-
ції), яка дозволила дійти висновку про специфічне 
поєднання предмету дослідження та концептуально-
го ядра.

Тобто предметом дослідження в теоріях інновацій-
них регіональних кластерів та регіонального розви-
тку з ендогенним технологічним прогресом, а також 
інноваційних мереж та регіональних інноваційних 
систем виступають ендогенні інноваційні процеси.  
А регіональна нерівномірність складає основу пред-
мета дослідження теорії динамічної конвергенції.

Декомпозиція конструкцій сучасних теорій регіо-
нального інноваційного розвитку дозволяє констату-
вати про наявність двох ядер, а саме:

1) в теоріях інноваційних регіональних кластерів 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика переваг та недоліків кластеризації в Україні

Переваги Недоліки

1. Зростання бази оподаткування. 1. Відсутність досвіду, чітких методик, економічних 
зв’язків, низька якість бізнес-клімату, психологічна него-
товність до кооперації.

2. Диверсифікація економічного розвитку регіону. 2. Законодавчо не врегульовано поняття кластеру, коруп-
ція в державних органах, технологічна відсталість Украї-
ни.

3. Значне спрощення доступу підприємств до різних видів 
ресурсів (природних, інформаційних, фінансових тощо).

3. Надмірна концентрація підприємств на внутрішніх 
зв’язках, ігнорування середовища за межами кластера 
можуть призвести до старіння технологій та зниження їх 
конкурентоспроможності.

4. Зниження фінансових і кредитних ризиків з одного 
боку, підвищення стабільності і прогнозованості грошових 
потоків – з іншого.

4. Замкнутість кластера може стати причиною зниження 
гнучкості підприємств-учасників.

5. Підвищення ефективності збуту за рахунок стійкості 
логістичних потоків між підприємствами кластера.

5. Відсутність конкурентів у рамках окремого кластеру 
«знищує» необхідність постійного удосконалення виробни-
чого та збутового процесу.

6. Здійснення якісного стрибка в інноваційному розвитку 
підприємств, що входять у кластер, за рахунок залучення 
наукових закладів. 

6. Відносна віддаленість промислових підприємств від по-
стачальників сировини та споживачів кінцевої продукції.

7. Розвиток інституту кластеризації дозволяє створити 
ефективні інституціональні умови для залучення всіх ре-
сурсів та підвищення конкурентоспроможності регіону.

7. Залежність результатів роботи всього кластера від ефек-
тивності діяльності кожного з його учасників.

8. Розвиток інституту кластеризації дозволяє створити 
ефективні інституціональні умови для залучення ресурсів 
та підвищення.

8. Унікальність кожного кластера призводить до значного 
ускладнення оцінки ефективності його функціонування, 
оскільки відсутня можливість для порівняння з іншими 
кластерами.

9. Зниження трансакційних витрат, які розглядаються як 
витрати на організацію бізнесу, отримання інформації, 
ведення переговорів, пошук постачальників, укладання та 
оформлення контрактів, забезпечення юридичного захис-
ту, вибудовування взаємин як із зовнішніми контрагента-
ми підприємства, так і з внутрішніми учасниками.

9. Висока питома вага у галузевій структурі України ви-
робництва екстенсивного напряму.

10. Налагодження партнерської співпраці на договірній 
основі між членами кластеру, що сприяє формуванню 
спільного інформаційного середовища.

11. Синергетичний ефект від використання адміністратив-
ного ресурсу органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування, з урахуванням інтересів регіону та 
територіальної громади, можливість задіяти інвестиційний 
потенціал приватних партнерів для підвищення рівня тех-
ніко-економічних показників діяльності регіону.

Джерело: складено автором
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та регіонального розвитку з ендогенним технологіч-
ним прогресом – традиційної лінійної моделі іннова-
ційного процесу;

2) в теоріях інноваційних мереж та регіональних 
інноваційних систем – інтерактивної моделі.

Лінійна модель характеризується послідовно 
об’єднаним ланцюгом успішних взаємопов’язаних 
дій. Спочатку – це етап фундаментальних наукових 
досліджень, а згодом – експериментальна апробація, 
виробництво та розповсюдження нової технології або 
продукту. Слід акцентувати, що дана модель віддзер-
калює взаємовідносини між довгостроковими науко-
вими дослідженнями та економічним зростанням.

На відміну від лінійної, в інтерактивній моделі 
інновація виступає комплексним нелінійним, інтер-
активним і колективним процесом, у якому задля 
генерації та розповсюдження нової продукції або 
процесів необхідні комунікації, координація, коо-
перація різних учасників інноваційно-промислового 
кластера (табл. 3).

Ми підтримуємо наукову думку [8, с. 36] і вважа-
ємо, що інтерактивна модель є більш продуктивною 
у сучасних умовах, оскільки краще відображає спе-
цифічні характеристики інновацій, а саме:

- сучасні інновації більше спираються на прогрес 
у наукових знаннях;

- значна кількість інновацій виникає шляхом 
«навчання у процесі виробництва» та «навчання у 
процесі використання»;

- інноваційний процес є кумулятивним видом ді-
яльності;

- інновація включає суттєвий елемент невизначе-
ності;

- ідеї виникають та розробляються на всіх стадіях 
інноваційного процесу.

Вищенаведене дозволяє резюмувати, що теорії ін-
новаційних мереж та регіональних інноваційних сис-
тем, ядром яких виступає інтерактивна модель, кра-
ще відображають особливості інноваційного процесу. 
Разом з тим плідність їх застосування залежить від 
урахування спонтанності інноваційної мережі, нато-
мість інноваційно-промисловий кластер має більш 
детерміновані та систематичні характеристики. Та-
ким чином, сучасний регіональний інноваційно-про-
мисловий кластер повинен базуватися на інтерактив-
ній інноваційній моделі.

Необхідність активізації інноваційного чинни-
ка в умовах значної регіональної нерівномірності 
стимулює науковий інтерес до теоретичної концеп-
ції регіональних кластерів. Всебічний аналіз сучас-
них досліджень вказує на досить суттєве відпра-
цювання питань географічної структури кластерів. 
Спочатку припускалося, що найбільший потенціал 
розвитку мають великі моноцентричні агломерації. 

Згодом успішний практичний досвід кластеризації 
Бельгії, Німеччини з незначними ядрами агломе-
рації довів, що реальний розвиток визначається не 
тільки існуванням великих агломерацій. У першу 
чергу впливають економічні та технологічні чин-
ники, які створюють передумови ефективного ви-
користання і впровадження нового знання в проце-
сі виробництва. До останніх відносять організацію 
фірм, ринків, галузеве оточення, фактори виробни-
цтва [4, с. 12].

Відтак, з цього погляду, для економічного агента-
учасника кластера має важливе значення місце його 
розташування: знаходитися у системі регіонального 
інноваційно-промислового кластера означає отриму-
вати додаткові переваги, своєрідні активи. Досяг-
нення конкурентних переваг економічними агента-
ми за рахунок виробництва радикально нових видів 
продукції обумовлене належністю до кластерного 
об’єднання. Навіть якщо інновації з виробництва 
цієї продукції запропоновані іншими учасниками 
кластеру.

В умовах сьогодення кластерні об’єднання явля-
ють собою одну із найефективніших форм організації 
інноваційних процесів у регіонах, за допомогою якої 
у ринковому середовищі вже конкурують не окремі 
підприємства, а цілі комплекси, яким завдяки коопе-
рації можливо скоротити свої витрати господарюван-
ня. Саме кластерні об’єднання сприяють прискорен-
ню темпів впровадження інновацій на виробництві, 
підвищенню конкурентоспроможності різних галу-
зей економіки регіону, підвищенню продуктивності 
праці, не вимагають значних фінансових інвестицій. 
Необхідно особливо підкреслити, що створення клас-
тера сприяє формуванню специфічного економічно-
го простору, метою якого є розширення зони вільної 
торгівлі, вільне переміщення капіталу та людських 
ресурсів, а також збільшення обсягів експорту про-
дукції кластера.

Якщо проаналізувати відмінності кластера від 
інших форм організації підприємств, наприклад те-
риторіально-виробничих комплексів, то кластерному 
об’єднанню притаманні внутрішнє конкурентне се-
редовище та сильні конкурентні позиції на ринку. 
Таким чином, кластер поєднує кооперацію та кон-
куренцію, які доповнюють одна одну, тим самим 
створюючи передумови для інноваційного розвитку. 
Взаємодія між учасниками кластера відбувається у 
процесі комунікації, яка сприяє ефективній коорди-
нації зусиль для пристосування до умов зовнішньо-
го середовища і розвитку бізнесу в цілому. Розвиток 
інформаційних та маркетингових зв’язків між учас-
никами кластера на основі новітніх технологій до-
зволяє сформувати в межах міжрегіональної еконо-
мічної інтеграції певних ланок ланцюжка створення 

Таблиця 3
Аналіз лінійної та інтерактивної моделей інноваційного розвитку

Характеристика компонентів моделі Лінійна інноваційна модель Інтерактивна інноваційна модель

Базові фактори інноваційного процесу Наукові дослідження та розробки Наукові дослідження та розробки, 
ринкова інформація, технологічна 
спроможність виробництва, апробація

Географічна компонента Інноваційна активність переважно 
концентрується в центральних ареалах

Інноваційна активність розповсюдже-
на географічно більш рівномірно

Учасники інноваційного процесу Науково-дослідні установи та суб’єкти 
господарювання великого бізнесу

Науково-дослідні установи, суб’єкти 
господарювання малого і середнього 
бізнесу, органи місцевої виконавчої 
влади, постачальники, клієнти

Стратегічні задачі регіонального інно-
ваційного розвитку

Розповсюдження і впровадження на-
укових досліджень в менш розвинутих 
ареалах

Підвищення ефективності регіонально-
го інноваційного розвитку

Джерело: складено автором
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вартості, поставок і управління, сприяє активному 
розвитку кластерних брендів. Отже, вищенаведене 
дозволяє стверджувати, що кластеризація сприяє 
підвищенню конкурентоздатності та зміцненню ком-
петентності регіону.

Дослідження сучасних кластерних технологій до-
зволяє нам сформувати базові концептуальні прин-
ципи побудови сучасного інноваційно-промислово-
го кластера регіону, які являють собою сукупність 
взаємопов’язаних складових – змістовних компонен-
тів концепції «8К»: конвергенції, кооперації, конку-
ренції, концентрації, комунікації, координації, кон-
курентоздатності, компетенції (рис. 2).

На наше переконання, ключову роль у розгортан-
ні інноваційних структурних зрушень в економіці 
країни та її регіонів відіграють процеси конверген-
ції технологічної структури. Необхідно зазначити, 
що конвергенція технологічної структури як про-
цес взаємопроникнення і поєднання різних техно-
логічних інновацій стимулює формування нових 
видів структурних зрушень, зокрема структурної 
конвергенції, яка формує основи становлення нових 
форм мережевих і кластерних структур економіки. 
У процесі структурної конвергенції технологічна 
динаміка характеризує процеси періодичної зміни 
технологічних укладів та формування базису нових 
економічних структур. Характерними рисами тех-
нологічної платформи, яка активно сьогодні форму-
ється, є наукомістка продукція та інтелектуалізація 
ресурсів.

У підтвердження вищезазначеного важливими 
є висновки аналізу наявності та стійкості клубної 
конвергенції в Україні. Так, конвергенційна теорія 
припускає, що регіони з низьким рівнем розвитку в 
початковий момент часу повинні зростати з більш 
високими темпами зростання, аніж, відповідно, ре-
гіони з більш високим рівнем розвитку в той же 
момент часу. Дане положення призведе до зближен-
ня рівнів розвитку регіонів. Визнано, що головними 
джерелами конвергенції визнаються грамотна регіо-
нальна політика та розвиток депресивних територій 
за рахунок власних ефективних точок росту (най-
більш продуктивних галузей економіки).

Між тим можливе існування таких об’єктивних 
причин, які не призведуть до зближення різних ре-
гіонів за рівнями розвитку. Так, наприклад, більш 

вигідне географічне положення може бути 
безумовною перевагою у цьому аспекті. 
Саме тому в розвитку теорії конвергенції 
сформувалося поняття клубної конверген-
ції. Її сутність зводиться до наступного: у 
випадку з абсолютною конвергенцією пе-
редбачається, що агенти економічної сис-
теми є однорідними, що і призводить сис-
тему до однієї рівноважної точки, проте 
компоненти можуть бути гетерогенними, 
отже динамічна система неокласичної мо-
делі зростання може призвести до отриман-
ня кількох рівноважних точок, незважаю-
чи на спадаючу віддачу капіталу. Клубна 
конвергенція у такому випадку означає, 
що показник доходу на душу населення 
сходиться до різних рівнів у довгостроко-
вій перспективі, якщо в економіці присут-
ні структурні неоднорідності та початкові 
умови вагомо впливають на її розвиток [1].

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальших розробок у даному на-
прямі. Створення кластера в регіональній 
економіці має на меті забезпечення концен-

трації виробництва та реалізації продукції, коопера-
ції зусиль над поширенням інноваційних процесів, 
забезпечення конкуренції, комунікаційних процесів 
у рамках кластерного утворення та спільної коорди-
нації діяльності. Компетенція підприємств, органі-
зацій та установ, об’єднаних у кластер, дає можли-
вість правильного вирішення поставленого завдання, 
успішно діяти на основі практичного досвіду, умінь 
та знань при вирішенні поставлених професійних за-
вдань. Ці чинники у сукупності підвищують конку-
рентоздатність регіону, створюючи нові умови та ви-
моги до ведення бізнесу.
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Науково-дослідницького центру індустріального розвитку
Національної академії наук України

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАНОІНДУСТРІЇ  
ІЗ КОМПОНЕНТАМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

У статті наведена концептуальна модель розвитку регіональної наноіндустрії, яка заснована на механізмі стратегічного пла-
нування та управління. Запропонована модель описує процес стратегічного планування та управління розвитком регіональної 
наноіндустрії, дає орієнтири для створення конкретних регіональних програм розвитку у зазначеному напрямі інноваційного 
розвитку регіональної економіки України. Автором статті запропонований механізм декомпозиції процесів, що пов’язані із ви-
рішенням проблем планування стратегії розвитку регіональної наноіндустрії та управління цим процесом, визначений перелік 
індикаторів, який дає можливість визначити ефективність регіональної стратегії розвитку наноіндустрії.

Ключові слова: наноіндустрія, регіон, стратегія, розвиток, індикатори, програма, механізм.

Моисеенко Ю.Н. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАНОИНДУСТРИИ  
С КОМПОНЕНТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

В статье представлена концептуальная модель развития региональной наноиндустрии, которая основана на механизме 
стратегического планирования и управления. Предложенная модель описывает процесс стратегического планирования и управ-
ления развитием региональной наноиндустрии, дает ориентиры для создания конкретных региональных программ развития 
в указанном направлении инновационного развития региональной экономики Украины. Автором статьи предложен механизм 
декомпозиции процессов, связанных с решением проблем планирования стратегии развития региональной наноиндустрии и 
управления этим процессом, определен перечень индикаторов, который позволяет определить эффективность региональной 
стратегии развития наноиндустрии.

Ключевые слова: наноиндустрия, регион, стратегия, развитие, индикаторы, программа, механизм.

Moiseenko Y.N. STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT OF NANOINDUSTRY WITH THE 
COMPONENTS OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT

This article provides a conceptual model for the development of regional nanotechnology which is based on the mechanism of 
strategic planning and management. This model describes the process of strategic planning and management of regional development of 
nanotechnology, gives guidelines for creating specific regional development programs in the specified direction innovative development 
of the regional economy of Ukraine. The author of the article the mechanism of decomposition processes associated with problem 
solving planning strategy for regional development of nanoindustry and management of this process, the list of indicators, which allows 
to determine the effectiveness of regional development strategy development of nanoindustry.

Keywords: nanoindustry, region, strategy, development, indicators, program, mechanism.

Постановка проблеми. Науковий термін «нано-
технології» вперше був запропонований у 1959 р., 
коли лауреат Нобелевської премії, засновник сучас-
ної наноіндустрії Р. Фейнман наголосив на необхід-
ності і перспективності досліджень у масштабі нано-
розмірів. Із цього часу предметом нанотехнології як 
науки є контроль матерії на атомарному і молекуляр-

ному рівні, що відкриває небачені раніше можливос-
ті для соціально-економічного розвитку [1, с. 86-91]. 
Розвиток і широке впровадження у господарську та 
суспільну практику нанотехнологій, наноматеріалів і 
пристроїв небезпідставно вселяють надію на успішне 
розв’язання багатьох соціально-економічних проб-
лем (енерго- та ресурсозбереження), екологічних 


