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Кластери – як інструмент протидії 
кризовим явищам та регіонального 

розвитку

Проєкт, вересень 2020 



Передумови

Промислові та хайтек кластери – статус-ква та виклики (2018)

1. Мало кластерів
2. Не ті кластери, не той баланс
3. Нема підтримки держави

https://appau.org.ua/info/hajtek-klastery-v-ukrayini-potochnyj-status-kvo-ta-vyklyky-rozvytku/


Кластери – як рушій економічного розвитку 
регіонів
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конк. переваг (e.g. – 
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Викоростання 
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$
$
$

Масштабованість, Системність (кращі практики)… вихід на Державні політики



Крос-секторальний
СТА кластер

Андалузія,
ІСПАНІЯ



Переваги кластерного розвитку в ЄС  
(2950 кластерів)

Також, кластери це –
• 40% всіх роб. місць
• 55% фондів ЗП
• 50% експорту
• 87% всіх патентів 

Кластери – це рушії економічного зростання 
регіонів та секторів економіки.

Кластери – це №1 інструмент для зростання 
інновацій, діджиталізації та смарт-спеціалізації



Досвід ЄС

‘

Кейс №1: 
Cluster MAV 

(Іспанія) 

Кейс №2: 
Меблевийкласте

р Болгарія
Швидка реакція, 

мобілізація
Circular + integration

Value chains

Мобілізація власних 
виробників: 
Франція, Німеччина, 
Іспанія…

Британський кластер
MedTech

Інвестиції в інноваційні 
розробки (Франція)

За 6 місяців COVID-19 
держави ЄС значно 

наростили свої потужності 
в MedTech / eHealcth та  

дотичних галузях. 
Кластери стали в цьому 

процесі інструментом №1

https://www.clustercollaboration.eu/forum/european-alliance-against-coronavirus-daily-meetings/concrete-actions-and


Кластери в Україні
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Чому так? – комплекс проблем

Причин
и 

стагнаці
ї

1.
Відсутність 

держ 
політик (вкл 

з пром 
розвитком)

2. Слабка 
рег. 

підтримка

3. 
Відсутність 
сучасних 
концепцій

4. Слабкі 
інновац. 

екосистеми

5. 
Розрушення 

вироб. 
Кооперації

6. «Дика» 
конкуренція 
(недовіра 

всіх до всіх)

7. 
Відсутність 
кадрів та 

стандартів 
якості

Рамки 
проекту 
ClusteRISE

Платформа 
Іndustry4Ukraine



Виходять в вересні - жовтні

Промислова політика

Кращий світовий досвід 
використання 

правильних інструментів 
та інституцій

Аналітичний огляд

Industry4Ukraine

Кластерна політика

Національна програма 
кластерного розвитку до 

2027

Проект для Мінекономіки

Industry4Ukraine

1 2



3 головні виклики поточного стану 
1. Як зробити кластери реальним та ефективним 

інструментом економічного розвитку регіонів та галузей?

2. Як централізувати та прискорити загальний кластерний рух 
в Україні?

3. Як оптимізувати розвиток кластерів з огляду на слабку 
фінансову підтримку державою?



Головні напрями розвитку
• Інтеграція в положення вищерівневих політик (П, І, Ц, Е…)
• Відповідальні органи
• НПА та розпорядження Кабміну

1. 
Інституціоналізація

• Визначення критеріїв відповідності кластерам
•  Реєстр кластерів, щорічний моніторинг
•  Національна система якості

2. Система 
моніторингу та 

якості 
• Обєднання кластерів – координація дій, спільні комунікації
• Єдиний веб-ресурс
• Спільне просування кластерів та комунікації

3. Центр координації 
кластерного руху 

• Реєстрація на платформі ЕССР
• Єдині комунікаційні стандарти
•  Встановлення кращих практик у співпраці

4.  
Інтернаціоналізація 
(вкл – в простір ЄС)

• Вирівнювання з проектами смарт-спеціалізації
• Сприяння розвитку нових секторів з високим потенціалом 

зростання
• Інтеграція в інші механізми регіонального, інновац. та 

промислового розвитку

5.  Диверсифікація 
на різні галузі



Дорожна карта
� Рубіж №1: «ми – спільнота» (= кластерна мобілізація спільноти) 
� Рубіж №2: «держава з нами» (інстутиціоналізація)– реальна підтримка 

державою
� Рубіж №3: back2basic  (перевернутись до початків, тобто, до 

справжнього) – проведення атестації кластерів у відповідності до визначених 
засад 

� Рубіж №4: «кластери - як рушій» економічного розвитку(показати всім 
секторам та галузям потенціал та роль кластерів) 

� Рубіж №5: «експортна програма» - запуск масштабної програми 
експорту та інтернаціоналізації кластерів України з підтримкою уряду

� Рубіж №6: «цифрове виробництво» - запуск масштабної програми 
цифровізації виробництв, приведення їх до міжнародних стандартів 

� Рубіж №7: «R&D activation» - співпраця з університетами та сектором 
науки



Концепція кластерів 
ІАМ як приклад нового типу кластерів

(Інжиніринг – Автоматизація – 
Машинобудування)





5 ключових відмінностей концепції 
ІАМ від інших кластерів в 
промисловості чи хайтек

5 
відмінно

стей

1. 
Інституціо
налізація

2. Фокус 
на 

секторах 
ІE

3. Smart-
компонен

ти 

4. Нові 
сектори 
хайтек

5. 
Співпрац

я всіх 
ключ. 

стейкхол
дерів

Повна відповідність головним засадам 
Національної кластерної програми



Общие 
цели и 

ценност
и

Экспортн
ая 

программ
а

Стандар
ты и 

качество

Кадры
Квалифи

кация

Доступ к
 фондам

Инновац
ии

Дидж-
ция
R&D

Категории 
кластера

Общие 
потребности

Органы 
власти: ОДА

Ассоциации: 
АППАУ

Агенства 
развития:

Запорожская ТПП 

GIZ

Провайдеры: 
Инфоком, AMICO, 
Триада-Сварка, 

QRSmarty. 

Предприятия
Метинвест-диджитал, 

Преобразователь
Котломонтаж
Ролл Гранд

ЗВО: 
«Политехник

а»

Агенты 
изменений

1

Наиболее 
сложные’
Наиболее важные

2

3

Співпраця всіх ключових стейкхолдерів



Роль асоціацій – передача кращого досвіду

Проекту
вання

Місцеве 
виробництв

о
імпорт

Автома
тизація

Пуско-
наладк

а

Скла
данн

я

Регіон Х

1.  Обмін 
досвідом

2. 
Matchmaking 
& networking

3. Techno & 
knowledge 

network

4. Platforms 
inlc from EU

5. Нац. Рег. 
та галузеві 
програми

6. Експортні 
місії

7. 
Фандрейзинг

8. Навчання 
персоналу



Головні рекомендації до стейкхолдерів

Центральні ОВВ

• Відповідальніс
ть, 
координація, 
комунікації

• Проведення 
атестації українських 
кластерів

• Фінансування 
кластерної програми 
на 2021

Регіональні ОВВ

• Інтеграція в плани 
РР, фінансування, 
відповід. орган

• Інтеграція з 
планами смарт-
спеціалізації

• Проведення страт. 
сесій до кінця 2020 
з визначенням 
ключових 
пріритетів, 
кластерів та 
спільних напрямів 
дій

Кластерні ініціативи

• Вирівнювання 
кластерів vs  
засади кластерної 
економіки та 
критерії якості

• Приєднання до 
комітету I4U та 
формування 
національної 
кластерної 
спільноти

• Покращення 
спільної стратегії 
розвитку у 
взаємодії з 
владою. 



Корисні посилання по кластерній тематиці

�Проєкт програми кластерного розвитку до 
2027

� Чому потрібні кластери та кластерні політики
� Концепція кластерів ІАМ 
� Кластерні політики ЄС
� Бенчмаркинговий огляд «Україна – ЄС» по смарт-

спеціалізації

https://mautic.appau.org.ua/asset/166:proekt-nacprogrami-klasternogo-rozvitku-do-2025-v1pdf
https://mautic.appau.org.ua/asset/166:proekt-nacprogrami-klasternogo-rozvitku-do-2025-v1pdf
https://www.industry4ukraine.net/publications/chomu-potribni-klastery-ta-klasterni-polityky/
https://mautic.appau.org.ua/asset/62:eam-clusters-v1-1pdf
https://www.industry4ukraine.net/publications/klasterni-polityky-v-yevropi-i-ne-tilky/
https://www.industry4ukraine.net/bez-kategoriyi-uk/smart-speczializacziya-v-ukrayini-chomu-ne-tak-yak-v-yevropi/
https://www.industry4ukraine.net/bez-kategoriyi-uk/smart-speczializacziya-v-ukrayini-chomu-ne-tak-yak-v-yevropi/


Питання?

yurchak.alexandre@appau.org.ua 

mailto:yurchak.alexandre@appau.org.ua

