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Перспективи подальших досліджень 
У подальших дослідженнях, на нашу думку, необхідно конкретизувати, як ці процеси 

відбуваються у різних галузях і підприємствах, тобто врахувати впливи спеціалізації і масштабу. 
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Узагальнено теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерів. Зроблено 

порівняльну характеристику розвинутих країн світу за рівнем кластеризації. 
Запропоновано класифікації кластерів країн світу за галузевою ознакою та за типами.  

Ключові слова: кластер, класифікація, інноваційний розвиток, конкуренто-
спроможність. 

 

Theoretical approaches to development of clusters classifications are generalized. 
Comparative characteristic of the world developed countries is made on the clusterization level. 
Classifications of world countries clusters are offered on particular industry feature and types. 

 Key words: cluster, innovative development, competitivness. 
 

Постановка проблеми 
У сучасних умовах формування інноваційних кластерів та їх класифікацій є однією з 

найважливіших проблем соціально-економічного розвитку України та її регіонів. Виконані 
дослідження свідчать про те, що інноваційні кластери сформовані і набули подальшого розвитку в 
таких країнах, як США, Угорщина, Польща, Чехія. 

Розробка класифікацій кластерів потребує обґрунтованих теоретичних підходів до їх 
функціонального призначення. Кластерна форма організації призводить до створення особливої 
форми інновації (сукупного інноваційного продукту). Об’єднання у кластер на основі вертикальної 
інтеграції формує певну систему нових знань і технологій. Важливою умовою впровадження 
інновацій є формування мережі стійких зв’язків між всіма учасниками кластеру. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблеми класифікації кластерів розглядають багато авторів, а саме: М. Портер [1], І. Ман-

дель [2], Е. Маркузен [3], Н. Волкова, Т. Сахно [4], С. Соколенко [5], Т. Чевганова [6]. Автори 
розглядають різні підходи щодо класифікації кластерів на основі обраних критеріїв. Вибір критеріїв 
класифікації та самої класифікаційної системи спрямовано на обґрунтований теоретичний підхід до 
формування кластерів. Тому проблема є актуальною, а зазначений підхід сприяє розвитку 
кластерних структур у контексті трансформації економіки України. 
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Постановка цілей 
Дослідження теоретичних основ проблеми класифікації кластерів зумовлює постановку таких 

цілей: 
 обгрунтувати теоретичні засади щодо класифікації кластерів; 
 запропонувати класифікації кластерів за різними ознаками; 
 окреслити напрямки розвитку кластерних структур. 

 
Виклад основного матеріалу 

Глобалізаційні світові процеси потребують формування ефективної кластерної політики. Кластер-
на політика в розвинутих країнах має певні переваги, основними з яких є: розвиток інформаційних 
центрів (Данія, Нідерланди); формування програм розвитку кластерних структур (Фінляндія, 
Нідерланди, Німеччина, Великобританія); створення спільних промислово-дослідних центрів (Бельгія, 
Данія, Фінляндія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди); здійснення взаємодії і взаємозв’язку 
кластерних структур з державним сектором (Австрія, Данія, Нідерланди); розвиток інституціональних 
структур у промисловості (Фінляндія, Канада); інноваційний розвиток (Чехія, Угорщина, Польща). 

Розробка кластерних структур є однією з головних цілей стратегії конкурентоспроможності 
України. Формування кластерів підвищує конкурентоспроможність держави та її регіонів на 
світовому ринку на основі: використання глобальної стратегії розвитку країни; визначення 
діалектичного характеру розробки світових кластерних моделей; впливу сучасних світогоспо-
дарських відносин на формування державної економічної політики. 

Теоретичне обґрунтування конкурентоспроможності кластерів зробив М. Портер, який розро-
бив систему детермінант конкурентних переваг країни («конкурентний ромб»), до яких належать: 
факторні умови, умови внутрішнього попиту; суміжні та обслуговуючі галузі; стратегія та 
структура фірм, внутрішньогалузева конкуренція [1]. 

Кластерні структури представляють територіально-просторову форму організації 
виробництва і орієнтовані на інноваційний розвиток як в науковій, так і виробничій діяльності. 
Важливим аспектом розвитку кластерів є їхня класифікація за певними ознаками. Розробляючи 
класифікації, насамперед доцільним є визначення сутності терміну «класифікація». 

Класифікація як процедура є окремим випадком логічної операції «розподіл об’єму понять». 
Передусім важливо визначити загальні ознаки, характеристику ознак, сутність значення того, що 
визначає ознака в того обсягу інформації, який бере участь в його інтерпретації. «Класифікації… 
мають чітко окреслені границі і можливості… - групувати схожі в певному значенні описи 
феноменів (явищ, предметів, суб’єктів) та зв’язки між ними, по можливості, у вигляді сукупності 
параметрів, а якщо вдасться – у вигляді моделей…» [7]. 

Формування класифікацій кластерів здійснюється за умов: використання одних і тих самих 
істотних ознак; самостійності кожного елемента класифікаційної системи; відсутності точок 
перетину з іншими елементами. Теоретичний підхід до розробки класифікації кластерів базується 
на цих умовах і спрямований на стимулювання діяльності кластерних структур, на підвищення 
ефективності взаємодії елементів в класифікаційній структурі на основі: вибору початкових ознак, 
які структуровано в єдину систему; виконання умов необхідності, доступності та повноти цих 
ознак; пошуку критеріїв, які дають змогу оцінити необхідність тої чи іншої ознаки; дослідження 
всіх характеристик класифікаційної системи. 

Побудова класифікацій кластерів є сферою економічного розвитку держави. Важливе 
значення під час розроблення класифікаційних систем є визначення способів інтерпретації обраних 
ознак, які не мають кількісного характеру. Тому доцільною є розробка таких класифікацій: 

 кластерів в країнах світу за рівнем кластеризації; 
 кластерів за галузевою ознакою; 
 інноваційних кластерів за типами; 
 інноваційного розвитку та конкурентоспроможності кластерів. 

Важливим аспектом проблеми розвитку кластерних структур є виконання порівняльної 
характеристики рівня кластеризації економік розвинутих країн світу.  
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У табл. 1 наведено рівень кластеризації розвинутих країн світу. 

Таблиця 1 

Рівень кластеризації розвинених країн світу 
Рівень кластеризації Країна державний регіональний мікрорівень 

1. Австрія + +  
2. Польща   + 
3. Великобританія  + + 
4. Німеччина  + + 
5. Данія  + + 
6. Іспанія  +  
7. Італія  +  
8. Канада + +  
9. Нідерланди + +  
10. США  +  
11. Фінляндія  + + 
12. Швеція  +  
13. Швейцарія  + + 

 
На рис.1 наведено класифікацію кластерів в розвинутих країнах за рівнем кластеризації. 
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Рис.1. Класифікація кластерів в розвинутих країнах світу за рівнем кластеризації 

Вивчення міжнародного досвіду зі створення кластерів за рівнем кластеризації (рис.1) 
дозволяє зробити висновок про те, що в розвинутих країнах найбільше кластерів створюється на 
регіональному рівні – в Австрії, Великобританії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, Канаді, 
Нідерландах, США, Фінляндії, Швеції, Швейцарії. 

Одним з найпоширеніших типів кластерів є організовані кластери. Тип організованих 
кластерів характеризується процесом суспільного структурування, переважно у напрямку розвитку 
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інфраструктури й послуг, які розвиваються заради колективного вирішення загальних проблем, і 
набули відображення в таких країнах, як: Бразилія (Sinos Valley кластер), Індія (Tirupur кластер), 
Нігерія (Nnewi кластер), Пакистан (Sialkot (Punjab)  кластер), Чилі (Anto-fagasta кластер). 

У табл.2 наведена класифікація основних кластерів країн світу за галузевою ознакою. 
 

Таблиця 2 
Класифікація основних кластерів країн світу за галузевою ознакою 

Країна Тип кластерів Кількість кластерів 
1 2 3 

Країни ЄС 
1. Австрія Одяг, текстиль 3 

Біотехнологія 5 
Інтернет послуги 3 
Меблі 6 
Метали  3 
Прилади 3 
Програмне забезпечення 5 
Сільськогосподарські продукти 10 
Одяг 5 
Фармацевтика 4 
Зборка автомобілів 5 
Туризм 6 
Фінансові послуги 7 
Електроніка 5 

2. Великобританія 

Банківська справа 2 
Іграшки 2 3. Німеччина  
Пакувальні машини  2 

4. Данія  Молочні продукти 2 
Дублення шкіри 3 
Керамічна плитка 5 
Меблі 7 

5. Італія  

Взуття, одяг, текстиль 17 
6. Фінляндія  Харчові продукти, продукція по охороні навколишнього 

середовища 2 

Автомобілі, автомобільне постачання, автомобільні 
компоненти 

3 

Папір, картон 2 
Меблі 4 
Гончарні вироби 2 
Кондитерські вироби 2 
Металообробка 6 
Взуття, одяг, текстиль 9 
Парфумерні вироби 2 
Продукти харчування 3 

7. Франція 

Виробництво пластику 4 
Інші країни 

1. Канада Устаткування 3 
Біотехнологія 6 
Інформаційні технології й послуги 5 
Меблі 4 
Медичні устрої 3 
Взуття, одяг, текстиль 9 
Програмне забезпечення, комп'ютерні послуги 4 

2. США 

Телекомунікаційні послуги 5 
Технологія захисту навколишнього середовища 4  
Туризм  

3. Гонконг  Одяг  2 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 

Автозапчастини 3 
Батарейки 6 
Обробка шкіри 3 
Вогнетривкі продукти 6 
Взуття, одяг 6 

4. Індія  

Верстати 3 
Автозапчастини й автомобілі 2 5. Мексика 
Взуття  3 

 
На рис.2. зображено схему розподілу найбільшої кількості діючих кластерів у галузевому 

розрізі в розвинених країнах (у дужках наводиться кількість кластерів). 
 

 
1. Автомобілі, запчастини: 
США (3), Франція (3) 

2. Метали і металообробка: 
Великобританія (3), Франція (6) 

3. Програмне забезпечення, комп’ютерні послуги, 
електроніка, інформаційні технології та послуги: 

Великобританія (13), США (9) 

4. Меблі: 
Великобританія (6), Італія (7) 

5. Взуття, одяг, текстиль: 
Австрія (3), Великобританія (5), Італія (17), 

США (9), Франція (9) 

6. Продукти: 
Великобританія (10), Данія (2), Фінляндія (2),  

Франція (5) 

7. Туризм: 
Великобританія (6), США (3) 

8. Біотехнологія: 
Великобританія (5), США (6) 

 
Рис.2. Схема розподілу найбільшої кількості діючих кластерів  

у галузевому розрізі в розвинутих країнах світу 
 

Дані, наведені в табл.2 та на рис.2, свідчать про те, що серед країн ЄС найбільша кількість 
кластерів таких типів: 

Великобританія – сільськогосподарські продукти; фінансові послуги; туризм; меблі; одяг; 
біотехнологія; зборка автомобілів; 

Німеччина – іграшки; пакувальні машини; 
Данія – молочні продукти; 
Італія – взуття, одяг, текстиль; меблі, керамічна плитка. 
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Фінляндія – харчові продукти, продукція з охорони навколишнього середовища; 
Франція – взуття, одяг, текстиль; металообробка; виробництво пластику; продукти харчу-

вання. 
В інших країнах найбільше кластеризировані: устаткування (Канада); біотехнології, взуття, 

одяг, текстиль; телекомунікаційні послуги (США); батарейки; вогнетривкі продукти (Індія); взуття 
(Мексика). 

Класифікацію інноваційних кластерів наведено в табл. 3. 
Таблиця 3 

Класифікація інноваційних кластерів за типами 

Автор Типи інноваційних кластерів Умови формування 
І тип – нові індустріальні системи У сучасному вигляді формуються як італійські 

промислові дистрикти 
ІІ тип – системи типу «центр-
мережа» 

Формуються навколо кількох головних корпорацій, 
діяльність яких спрямована на інноваційний 
розвиток 

ІІІ тип – промислова платформа 
для дочірніх компаній 

Формуються в усіх країнах незалежно від рівня їх 
інноваційного розвитку 

IV тип – державоорієнтована 
система 

Формуються з метою забезпечення новітніми 
технологіями 

Маркузен Е. 
[3] 

V тип – системи змішаного типу Формуються на основі технопарків 
Географічний тип Формується як просторовий кластер (наприклад, 

аерокосмічний кластер) 
Горизонтальний тип Формується на основі декількох інноваційних секто-

рів, які входять в більш великий кластер (наприклад, 
система мегакластерів в економіці Нідерландів) 

Вертикальний тип Формується як мережа виробничого прогресу з 
визначенням виконавця - впровадження інновацій 

Літеральний тип Формується як об’єднання різних секторів, що 
призводить до створення інноваційного кластеру 
(наприклад, мультимедійний кластер) 

Технологічний тип Формується як сукупність галузей, які використо-
вують одну й ту ж технологію (наприклад, 
біотехнологічний кластер) 

Цихан Т. [8] 

Фокусний тип Формується як кластер інноваційних фірм, які 
зосереджені навколо одного центра – підприємства, 
НДІ, учбового закладу та ін. 

 
Існують різні підходи до розкриття сутності класифікації кластерів [2]: вірогідно-

статистичний підхід (передбачає виділення груп, які являють собою реалізацію випадкової 
величини); структурний підхід або кластерний аналіз (передбачає виділення компактних груп 
об’єктів, які віддалені один від одного); варіативний або нормативний підхід (передбачає 
розділення сукупності за одними ознаками на групи відповідно до визначених інтервалів) 

С. Соколенко пропонує класифікувати кластери за такими групами [5]: конкурентні, 
стратегічні, виникаючі, зрілі, стабілізуючі. 

Відповідно до обраних критеріїв В. Чевганова та І. Брижань пропонують класифікувати 
кластери за такими видами [8]: міжнародні, національні, регіональні (за критеріями 
територіального розподілу праці); міжгалузеві, галузеві (за критеріями галузевої належності); 
створені на базі малих та середніх підприємств, створені навколо великих компаній та концернів (за 
критерієм структури кластеру); виробничі, науково-технічні, змішані (за критерієм характеру 
зв’язків) тощо. 

У перелік загальних кластерів згідно з прийнятою міжнародною кластерною класифікацією 
входять 40 груп кластерів [4]. 
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Під час формування класифікаційної системи кластерів, на думку авторів, можна 
використовувати такі основі критерії класифікації кластерів, як: стійкість конкурентних переваг; 
рівень інноваційного розвитку; рівень експортного потенціалу; ефективність структури кластера. 
Зазначені критерії спрямовані на визначення особливостей кластерів. 

Кластери класифіковано за такими групами: 
 стійкий кластер (критерії класифікації – ефективна структура, стійкі конкурентні 

переваги); 
 достатньо стійкий кластер (критерії класифікації – стабільно розвинута структура, стійкі 

конкурентні переваги); 
 потенційний кластер (недостатньо розвинута структура кластеру, нестійкі конкурентні 

переваги). 
На основі показників оцінки рівня інноваційного розвитку та конкурентоспроможності 

кластеру можна здійснити їх інтегральну оцінку. Рівень інноваційного розвитку можна оцінювати 
як високий, середній, низький (рис.3). 

 
Рис.3. Схема рівня інноваційного розвитку кластерів  

та конкурентоспроможності кластерів 
 
Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності кластеру дає змогу визначити його 

важливість для держави або регіону: 
 за реалізації першої умови кластер має стратегічну важливість (потребує державної 

підтримки розвитку кластера); 
 за реалізації другої умови кластер має стратегічну важливість (потребує державної 

підтримки розвитку кластера); 

Стійкий кластер 
(ефективна структура, 
стійкі конкурентні 
переваги) 

Достатньо стійкий кластер 
(стабільно розвинута 
структура, стійкі 
конкурентні переваги) 

Потенційний кластер 
(недостатньо розвинута 
структура кластеру, нестійкі 
конкурентні переваги) 

Показники оцінки рівня інноваційного 
розвитку кластеру: 
• коефіцієнт міжрегіональної товарності 
(відношення вивозу із регіону даної 
продукції до її регіонального виробництва) 
• коефіцієнт новизни продукції 
(відношення інноваційних технологій, які 
використовуються в кластерах, до загальної 
кількості використаних технологій) 

Показники оцінки рівня 
конкурентоспроможності кластеру: 
• темп росту реалізації продукції кластеру в 
порівнянні з темпом росту економіки в 
цілому (темп кластерного зростання) 
• доля продукції головного галузевого 
кластеру в ВВП (ВРП) 

Інтегральна оцінка рівня інноваційного 
розвитку кластеру: 
• високий 
• середній 
• низький 

Інтегральна оцінка рівня 
конкурентоспроможності кластеру: 
1) високий темп кластерного зростання, 
висока доля в ВВП (ВРП) 
2) низький темп кластерного зростання, 
висока доля в ВВП (ВРП) 
3) високий темп кластерного зростання, 
низька доля в ВВП (ВРП) 
4) низький темп кластерного зростання, 
низька доля в ВВП (ВРП) 
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 за реалізації третьої умови кластер має середню важливість (не потребує втручання в 
діяльність кластера); 

 за реалізації четвертої умови кластер має середню важливість (не потребує втручання в 
діяльність кластера). 

 
Висновки 

1. Сформовані класифікації кластерів є основою державної соціально-економічної політики, 
яка орієнтована на їх подальший інноваційний розвиток та підвищення конкурентоспроможності. 

2. Теоретичний підхід до розробки й класифікацій кластерів спрямований на стимулювання 
діяльності кластерних структур, на підвищення ефективності взаємодії елементів у класифікаційній 
структурі на основі здійснення певних умов. 

3. Основними перевагами використання класифікаційних кластерних систем у країнах світу є 
розвиток інформаційних центрів, формування програм розвитку кластерних структур, створення 
спільних промислово-дослідних центрів, здійснення взаємодії та взаємозв’язку кластерних структур 
з державним сектором, розвиток інвестиційних структур промисловості, інноваційний розвиток. 

4. Вивчення міжнародного досвіду класифікації кластерів за рівнем кластеризації дає змогу 
зробити висновок про те, що в розвинутих країнах світу найбільше кластерних структур 
створюється на регіональному рівні. 

 
Перспективи подальших досліджень 

Обґрунтовані теоретичні аспекти щодо розробки класифікації кластерів будуть використані у 
подальших дослідженнях щодо розробки організаційно-економічного механізму формування та 
державної підтримки регіональних кластерних структур, а також практичного використання 
органами державного управління для здійснення ефективної взаємодії структур (промислових 
підприємств, науково-дослідних та освітніх установ). 
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