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Статтю присвячено дослідженню науково-технологічного та економічного 

потенціалу економічної системи України та пошуку можливостей ре-

структуризації економічної системи на основі кластерної моделі дивер-

сифікації і локалізації регіональних науково-технологічних та промис-

лово-технологічних комплексів. Як метод використано аналіз моделі 

інноваційного кластера Російської Федерації. На основі результатів 

дослідження узагальнено перспективи реалізації моделі кластеризації 

для України.  

Ключові слова: науково-технологічний кластер, індустріально-технологічний 

комплекс, інновації, інноваційна система, диверсифікація. 

Постановка питання. Кластерні моделі регіонального економічного 

розвитку активно використовуються в державній економічній політиці всіх 

без винятку країн, в яких наявний промисловий та інноваційний потенціал. 

В умовах індустріальної та постіндустріальної формацій у методології між-

народних економічних відносин застосовувались як цільова функція моделі 

реального та інвестиційного капіталу. В умовах глобальної економіки та з по-

будовою інформаційних комунікацій у міжнародному поділі праці створено 

додаткові можливості для трансферу не лише капіталу, але й технологій,  

знань, надмобільності людських ресурсів, обміну інформацією. Актуальні 

з точки зору економічної ефективності в 1990-х рр. моделі кооперації спеціа-

лізованих технологічних комплексів не мають перспективи розвитку. Сьогод-

ні економічна ефективність формується на основі моделі мережевих підпри-

ємств і відтворення знань. Наявність надпродуктивних виробничих систем 

(автоматизованих ліній, роботизованих виробничих систем), набуття знання-

ми факторних властивостей у процесі виробництва, створює практично для 

будь-якої країни можливості швидкого індустріального розвитку економіки 

                                                      
1 Дослідження виконано при підготовці наукового проекту: "Розробка організаційно-економіч-

них механізмів формування кластерної моделі співпраці України та Росії в науково-техноло-

гічній сфері – ІІ етап" (договір № 2 від 26.03.2012 р. Державний реєстраційний номер теми 

0112U005073.  
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нетехнологічних або нескладних технологічних виробництв. У таких умовах 

міжнародна конкурентоздатність країн спирається на модернізовані моделі 

кооперації виробництва, варіанти яких включають можливості створення тех-

нологічно сумісних виробництв на інноваційній основі. Трансформація локаль-

них економічних систем у глобальний економічний простір планети провокує 

відхід від геополітичного принципу міжнародної конкурентоспроможності 

до технологічної інтеграції і трансформації на цій основі локальних економік 

у міжрегіональні системи відтворення. В нових умовах весь комплекс можли-

вих проблем і перспектив конкурентоздатності на світовій арені розв’язується 

на основі кластерного підходу в реструктуризації економічних систем шляхом 

диверсифікації організаційної структури і структури взаємозв’язків в еконо-

мічній системі. У цьому контексті важливим постає завдання розробки орга-

нізаційно-економічних механізмів формування кластерної моделі національної 

економіки, напрацювання науково-методичних підходів до реструктуризації 

економічної системи на інноваційній основі і концентрації ресурсів на пріо-

ритетних напрямах технологічного розвитку.  

Метою даного дослідження є вивчення можливостей використання 

переваг організаційної структури інноваційного кластера РФ для створення 

моделі кластеризації економічної системи України. 

Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі активно ведеть-

ся полеміка щодо концепцій, відповідно до яких розроблено достатнє теоре-

тичне обґрунтування поширення в кластерній теорії методології життєвого 

циклу [1, с. 22]. В економічних дослідженнях [1–8] виділяють деякі спільні 

риси, виходячи з існуючих визначень кластерів. Кластери – це групи взаємо-

пов’язаних компаній і зв’язаних з ними організацій та інститутів, які:  

- співпрацюють і конкурують між собою; 

- географічно сконцентровані в одному чи декількох регіонах, при цьо-

му кластер може розвиватися і в глобальному масштабі на основі інтернет-

технологій; 

- спеціалізуються за певним напрямом, пов’язані спільними техноло-

гіями і компетенціями персоналу; 

- існують як у традиційних, так і в наукоємних галузях; 

- можуть мати управлінську структуру, але можуть і не мати; 

- визначаються взаємовідносинами учасників, а не членством у них, 

і просторові межі кластерів можуть змінюватися і не обов’язково збігатися 

з державними кордонами; 

- справляють позитивний вплив на інноваційні процеси, конкуренцію 

і формування компетенцій [1, с. 21].  

Наведені загальні теоретико-методичні підходи, дозволяють визначити 

кластерний механізм розвитку економіки як сукупність методів, форм 

і політики цільового впливу в економічній системі на формування і зрос-

тання технологічно ідентичних сукупностей економічних суб’єктів у ме-
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режеві технологічні системи відтворення. Даний механізм дозволяє визна-

чити контури не тільки географічні, стратегічні, але, головним чином, тех-

нологічні, об’єктивно сформованого середовища, лабільного (чутливого до 

змін середовища) в силу сформованих комунікативних каналів: виробничих, 

логістичних, інформаційних, наукових, інноваційних, технологічних, дистри-

бутивних, сервісних, каналів зворотних комунікацій, до інтеграції в еконо-

мічні системи вищого рівня концентрації і функціональності відтворюваль-

них факторів.  

У цьому контексті, під кластеризацію слід розуміти структуруван-

ня/реструктуризацію національної економічної системи на підсистеми на 

основі технологічних сукупностей (технологічної ідентичності виробницт-

ва) і концентрації конкурентних переваг. Це надгалузевий рівень структуру-

вання економічної системи.  

Передумови для такої постановки завдання сформульовані в загальній 

науковій базі теорії інноваційного кластера та теорії конкурентоспроможнос-

ті [2; 3]. З цих позицій кластерний механізм розглядається як інструмент 

підвищення ефективності управління економічними системами в господар-

ському механізмі державного регулювання економіки шляхом використання 

координації управління на принципах компліментарності інкорпоративного 

управління та державної економічної політики. Дана теза приймається як ба-

зовий методологічний принцип у розробці заходів державної політики у сфе-

рі інноваційного розвитку економіки РФ. 

Виклад основного матеріалу. Основою для структурної єдності учас-

ників кластера є взаємозв’язки економічних суб’єктів, об’єктивно сформовані 

в процесі розвитку економічної системи. На цій основі розв’язуються завдан-

ня оптимізації бізнес-процесів в економічній системі кластера. Відтворюваль-

ною основою системної єдності елементів кластера є технологічна ідентич-

ність. Із декомпозицією комунікативних каналів технологічної бази кластера 

втрачається функціональність відтворювальних процесів у кластері в цілому. 

Ця теза ґрунтується на результатах аналізу інвестиційної активності регіонів 

України і взаємозумовленості динаміки вітчизняних та іноземних інвестицій 

у структурі інвестування інноваційної діяльності в регіонах України, де вияв-

лено ряд тенденцій, найважливішими серед яких слід виділити такі: 

- в Україні на регіональному рівні сформувався механізм перерозпо-

ділу інвестиційних ресурсів на користь двох великих груп регіонів, для яких 

характерними є технологічні виробничі зв’язки, побудовані за принципом 

кластеризації національної економічної системи; 

- формування каналів економічних комунікацій засноване на реаліза-

ції інвестиційного механізму, серед яких реально ефективно працюючими є: 

інвестиційні канали (залучення інвестицій та реалізація інвестиційних проек-

тів), логістичні (управління інвестиційними потоками на рівні міжрегіональ-

них зв’язків), інфраструктура та інформаційні комунікації (транспортні та 
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інтерактивні мережі), трансферу технологій (системні зв’язки "наука – вироб-

ництво"), розподілу інвестицій "капітальні – технологічні"; 

- характерною для України тенденцією є системність розподілу інвес-

тиційного ресурсу на основі інвестицій в основний капітал і, похідних від 

них, інвестицій в НДДКР;  

- на регіональному рівні розвивається тенденція маргіналізації регіо-

нів за ознакою технологічної невідповідності технологічній базі виробництва 

для економіки України; причиною даної тенденції є перерозподіл інвестицій 

на користь регіонів – технологічних лідерів (і вона матиме розвиток); 

- зароджується, ще не достатньо виражена, тенденція формування су-

купності регіонів, для яких не характерна модель формування інвестиційного 

ресурсу на основі інвестицій в основний капітал, зі зміщенням акцентів до 

інвестицій в НДДКР. Факт подібної реструктуризації свідчить про техноло-

гічні можливості для України формування на базі таких регіонів економіки 

вищих технологічних укладів. 

Такі тенденції в економіці України проявляються початком формування 

навколо регіонів індустріально-технологічного комплексу (Донецька, Дніпро-

петровська, Запорізька, Харківська області) та науково-технологічного регіо-

нального комплексу (м. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області) 

середовища підвищеної інвестиційної активності за напрямами інноваційного 

розвитку національної економічної системи. Як і будь-яка концентрація в не-

інтегрованих чи слабо інтегрованих економічних системах, сучасне станови-

ще економіки України характеризується перерозподілом ресурсів відтворен-

ня на користь технологічно диверсифікованих економічних систем мезорівня. 

Ця диференціація є методологічною основою втягування маргіналізованих за 

технологічним критерієм регіональних територіальних чи виробничих ком-

плексів в орбіту інтересів кластерів, поглинання і трансформації їх у контур 

економічних систем кластерного типу.  

Отже, для України за посередництва ринкового механізму сформовано 

об’єктивні передумови для кластеризації економічної системи і вирішення на 

основі кластерної моделі проблем реструктуризації і, пов’язаної з цим, кон-

курентоздатності національної економіки. Основною проблемою є відсутність 

моделі реалізації політики кластеризації економіки. Прикладом розв’язання 

цього завдання може слугувати досвід побудови інноваційних кластерів в РФ. 

Разом з тим банальна калька з російського досвіду для України є неможли-

вою з причини ряду відмінностей у характері економічних процесів, що сфор-

мували передумови для кластеризації в наших країнах. 

Спільним у законодавчій базі РФ та України є відсутність законодавчо-

го визначення кластера. Відмінністю є те, що в РФ даний термін фактично 

імплементовано в програми економічного розвитку на всіх рівнях державного 

управління: федеральному, урядовому, регіональному. В РФ сформовано мо-

дель економічного розвитку на базі державних інвестицій, будь-яка кластерна 
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ініціатива виходить від президента та уряду РФ і реалізується через державні 

програми розвитку. Характерною рисою є відмова від стратегії розвитку но-

вих технологічних кластерів, концентрація на існуючих технологічних про-

мислових регіональних комплексах. 

В Україні і в законодавстві, і в економічній політиці фактично відсутні 

елементи кластерної моделі розвитку економіки. На відміну від РФ, яка струк-

турована за територіальним принципом механізму диверсифікації розвитку 

економіки і тому має і розвиває територіально диференційовану структуро-

вану модель економічної системи, Україна структурована за технологічним 

функціональним принципом і тому має концентровано виражене ядро техно-

логічно взаємозумовлених виробництв і має територіально уніфіковану век-

торно центроспрямовану модель економічної системи.  

РФ у цьому аспекті культивує модель циклічно відтворювального клас-

тера, який розвивається на основі генерації технологічних конкурентних пе-

реваг ядром кластера. 

Реалізація моделі кластеризації економічної системи України характе-

ризується генерацією технологічних компетенцій контуром кластера і трансля-

ції їх продуктивності до технологічного ядра. Російська модель інноваційних 

кластерів функціонально не передбачає територіального розширення і є в цьо-

му аспекті моделлю локалізації.  

Попри вказані принципові розбіжності, РФ просунулася в процесах 

диверсифікації економіки і локалізації регіональних економічних систем 

аж до організації регіональних кластерів, концентрації ресурсів відтворення 

на пріоритетних напрямах державної інноваційної політики і як наслідок – 

володіє більш технологічно конкурентоздатною економічною системою, ніж 

Україна, за рахунок конкурентоздатності організаційної структури регіональ-

ної економіки, в якій організовано і функціонують 32 кластери2. І в цьому 

аспекті, російська модель організації інноваційного кластера може бути ціка-

вою для України. 

У розділі методичних рекомендацій щодо реалізації кластерної політи-

ки в суб’єктах РФ (лист Мінекономрозвитку Росії від 2008 р.) інноваційний 

територіальний кластер слід розуміти як сукупність розміщених на обмеже-

ній території підприємств і організацій (учасників кластера), яка характери-

зується наявністю: 

- науково-виробничого ланцюга, що об’єднує учасників кластера; 

- синергетичного ефекту, що виражений у підвищенні економічної ефек-

тивності і результативності діяльності кожного підприємства за рахунок ви-

сокого ступеня інтеграції. 

                                                      
2 Джерело: "О деятельности Минэкономразвития России по формированию перечня пилотных 

программ развития территориальных инновационных кластеров": Презентація департаменту 

стратегічного управління програм і бюджетування Міністерства економічного розвитку РФ: 

<www.economy.gov.ru> 
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У політиці кластеризації РФ реалізовано таку модель кластера: 

 

Рис. 1. Загальна модель інноваційного територіального кластеру РФ 

Джерело: "О деятельности Минэкономразвития России по формированию перечня пилотных 

программ развития территориальных инновационных кластеров": Презентація департаменту 

стратегічного управління програм і бюджетування Міністерства економічного розвитку РФ: 

<www.economy.gov.ru> 

Важливим інструментом державної політики в інноваційній сфері РФ 

є інститути розвитку, до яких віднесено: "Фонд содействия развитию малых 

форм предпринимательской деятельности в научно-технической сфере"; "Рос-

сийская ассоциация венчурного инвестирования"; ОАО "Российская венчур-

ная компания"; Державна корпорація "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности" ("Внешэкономбанк"); ОАО "Российская корпорация нанотех-

нологий" (РОСНАНО); автономна некомерційна організація "Агентство стра-

тегических инициатив по продвижению новых проектов". 

Основними напрямами взаємодії інститутів розвитку в моделі іннова-

ційного територіального кластера РФ є: 

- надання фінансової підтримки інноваційним проектам малих та серед-

ніх підприємств на різних стадіях їх здійснення; 

- пошук перспективних для реалізації інноваційних проектів і подання 

їх до розгляду іншим учасникам угоди;  

- залучення приватних інвестицій в проекти, що підтримуються фінан-

совими інститутами розвитку; 

- розробка єдиних підходів до відбору, експертизи, структурування та 

реалізації інноваційних проектів. 

Реалізація даної моделі може бути проілюстрована цільовою організацій-

ною структурою ядерно-інноваційного кластера РФ в м. Димитровграді Улья-

новської області, організація якого відбулася в період 2010–2011рр. (рис. 2)3.  

                                                      
3 Проектний і організаційний етап проходив під управлінням уряду Ульяновської області, ро-

бочої групи "Ядерні технології" комісії при Президенті РФ з модернізації і технологічного 

розвитку економіки РФ, Президії Держради з питань підвищення ролі регіонів в модернізації 

економіки РФ, Фонду Сколково. Ядро кластера є ДК "РОСАТОМ" Проблеми, що розв’язують-

ся кластером: фундаментальні дослідження, дослідження і розробки в галузі ядерної енер-

гетики та медицини. Стратегічні цілі: нові технологічні ринки→географічне поширення зон 

Органи  
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Рис. 2. Цільова організаційна структура розвитку ядерно-інноваційного 

кластера РФ до 2020 р. 

Джерело: доопрацьовано автором на основі матеріалів презентації "О программе развития 

ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда на 2012–2017 г.": 3-е заседание Совета Ядер-

но-инновационного кластера [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy. 

gov.ru/minec/activity/sections/innovations>  

У Росії за напрацьованою моделлю створено інноваційний центр "Скол-

ково", задля чого було прийнято Федеральний закон від 28.09.2010 р. № 244 

"Об инновационном центре "Сколково", з метою розвитку досліджень, роз-

робок і комерціалізації їх результатів. Утворюючу кластер структуру іннова-

ційного комплексу формують комплекс економіко-технологічних каналів 

"інноваційний центр↔фонд Сколково (Фонд розвитку Центру розробки і ко-

мерціалізації технологій)", він же структурно є контуром конкурентоспро-

можності у відтворенні компетенцій розвитку. Територіальна інфраструктура 

і механізми впливу учасників проекту утворюють "екосистему Сколоково" 

для роботи в п’яти пріоритетних напрямах, в яких, відповідно створено 

п’ять кластерів: кластер енергоефективність і енергозбереження (141 компанія); 

кластер ядерні технології (47 компаній); кластер космічні технології і комуні-

кації (39 компаній); кластер біомедичні технології (142 компанії); кластер 

стратегічні комп’ютерні технології і програмне забезпечення (172 компанії). 

                                                                                                                                       
впливу кластеру: "міжнародний ринок→міжнародний центр"→розгортання інфраструктури 

ДК "РОСАТОМ" на міжнародній арені→забезпечення розвитку інноваційної діяльності.  
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Результат – самокерована і здатна до саморозвитку екосистема для забезпе-

чення конкурентоспроможності на глобальному ринку, що свідчить про прак-

тичну ефективність організаційної моделі інноваційного кластера РФ. 

В Україні такій моделі інноваційної системи в конфігурації інновацій-

ного кластера структурно, за моделлю управління і комерціалізації НДДКР 

та фундаментальних досліджень відповідає система наукових установ НАН 

України та культивовані комунікації за вектором КМУ↔НАНУ. Для Украї-

ни перевагою є інтегрована системоутворююча структура виробництва нау-

кового знання та промисловості (матеріального виробництва), що не потре-

бує додаткової координації розвитку інтегрованих економічних підсистем 

національної економіки. Іншими словами, за певної реструктуризації націо-

нальної економічної системи на основі диверсифікації і модернізації проми-

словості та створення інноваційної інфраструктури, для України реально 

вибудувати єдину структурно інтегровану відтворювальну систему націо-

нальної економіки кластерного типу. І в цьому аспекті для України може 

бути корисним досвід організації інноваційного кластера РФ, для форму-

вання моделі інтегративних векторів конкурентоздатності і концентрації 

компетенцій відтворення за контуром національної інноваційної системи, 

ядром якої за сформованими комунікативними каналами виступають під-

розділи системи НАНУ4. Більш широкі дослідження, проведені автором, 

свідчать, що за існуючих показників продуктивності в промисловості і обся-

гів фінансування науково-дослідних робіт стратегічної конкурентоспромож-

ності можливо досягти за умови розширення структурних елементів органі-

заційної моделі національної інноваційної системи введенням незалежних 

інституціональних одиниць. В економічних відносинах роль такого елементу 

може відгравати інноваційна інфраструктура або дублюючий її за функціо-

нальним впливом структурний елемент. У даному дослідженні такою оче-

видною альтернативою національній інноваційній інфраструктурі може бути 

висунуто комплекс інститутів розвитку.  

Серед розроблених функції інститутів розвитку існуючими в Україні 

інституціями частково може бути реалізовано лише: 

- організаційне забезпечення – інституція відсутня; 

- інформаційне забезпечення – інституція відсутня; 

- комунікаційне забезпечення – інституція відсутня; 

- ресурсне забезпечення – інституція відсутня; 

- трансферне забезпечення – інституція відсутня; 

- фінансове забезпечення – державний бюджет, приватні інвестиції; 

                                                      
4 Це твердження випливає із проведеного кореляційно-регресійного аналізу статистичних ря-

дів, розроблених на основі даних фінансування науково-дослідних та конструкторських робіт, 

науково-технологічних робіт у сфері промисловості, в системі наукових академічних установ, 

галузевих науково-дослідних установ, обсягу виробництва інноваційної продукції, обсягу регіо-

нального валового продукту, вартості реалізованих наукових розробок.  
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- управління НДДКР і проведення фундаментальних досліджень – 

НАН України; 

- інфраструктурне забезпечення – інституція відсутня; 

- експертне забезпечення і оцінка перспективних інноваційних проек-

тів – НАН України. 

Таким чином, стає очевидним, за умов лише 30%-го інституційного на-

повнення організаційної моделі кластеризації економічної системи в Україні 

будь-яке фінансування розвитку інноваційного кластера безперспективне. Ра-

зом з тим, наявна майже повна функціональна відповідність за напрямами 

виробництва та здійснення НДДКР економіки регіонів України та регіональ-

них кластерних систем РФ. Відповідно, у розв’язанні проблеми підвищення 

конкурентоспроможності регіонів України і всієї національної економічної 

системи, необхідно сконцентрувати ресурси в напрямі інституційного напов-

нення шляхом впровадження такого інституційного комплексу, як "інститути 

розвитку". Для ініціалізації функціональної єдності науково-технологічних 

промислових комплексів в Україні необхідно:  

1. Створити систему організаційного забезпечення фінансування про-

ектів розвитку кластерів в Україні, для чого треба: 

- створити або уповноважити державний банк (некомерційне креди-

тування, обслуговування бюджетних інвестицій) або бюджетний 

фонд (захищені статті бюджету); 

2. Створити механізм державно-приватного (публічно-приватного) парт-

нерства в науковій та інноваційній сфері, для чого треба: 

- виділити функціональний підрозділ у системі НАН України із функ-

ціями (експертиза наукових проектів, визначення наукової цінності 

інноваційних ініціатив, прогнозна оцінка економічної ефективності 

перспективних інноваційних проектів);  

- створити функціональні підрозділи в системі НАН України для пря-

мих взаємозв’язків із сформованими територіальними, галузевими, 

кластерними науково-промисловими комплексами за функціями: 

фундаментальних досліджень; трансферу технологій; управління ав-

торськими правами та нематеріальними активами; 

- створити національний центр аутсорсінгу із функціями: розміщення 

і організаційна та фінансова підтримка виконання замовлень на НДДКР 

та науково-технологічні роботи промислового сектору економіки 

України; 

3. Створити систему депозитарного обліку прав на об’єкти інтелекту-

альної власності у процесі їх створення, капіталізації, комерціалізації та ре-

гулювання обігу нематеріальних активів за рахунок державних коштів, для 

чого треба: 

- створити центральний депозитарій і банк прав інтелектуальної влас-

ності (державна реєстрація, захист, розміщення для комерційного 
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використання патентів, ліцензійних технологій, обслуговування 

роялті на користь власників прав інтелектуальної власності).  

Вищесформульовані напрями реалізації переваг організаційної моделі 

інноваційного кластера РФ для кластеризації економіки України на основі 

інтеграції структурного елементу "інститути розвитку" в інноваційну систему 

України потребують розширених досліджень за напрямами реалізації держа-

вної економічної регіональної політики кластеризації на інноваційній основі. 

Разом з тим за умов практичної реалізації даної моделі для економіки Украї-

ни і досягнення фактичних результатів за напрямом диверсифікації еконо-

мічної системи на основі моделі інноваційного кластера, з’являється перспек-

тива використання конкурентних переваг української моделі економіки і для 

економіки РФ. У цьому контексті актуальними будуть дослідження з розроб-

ки механізму міжнародного трансрегіонального економічного співробітницт-

ва у сфері високих технологій і створення регіональних інтегрованих еконо-

мічних систем. 

Висновки 

В економіці України об’єктивно сформувалися передумови організації 

регіональних науково-виробничих комплексів із концентровано вираженим 

ядром технологічно взаємозумовлених виробництв і територіально уніфіко-

ваної векторно центроспрямованої моделі кластеризації національної еконо-

мічної системи. РФ згенерувала власні організаційні моделі кластеризації  

економічної системи, кожній з яких притаманна як типологічна подібність, 

так і принципові відмінності.  

Для ефективної економічної політики реструктуризації національної 

економіки на інноваційній основі в Україні відсутнє інституційне наповнення 

національної інноваційної системи за напрямами функціонального забезпе-

чення конкурентоспроможності на регіональному рівні. 

Перспективи кластеризації економіки України взаємопов’язані із фор-

муванням організаційної моделі науково-технологічних кластерів, із форму-

ванням "інститутів розвитку" як інституційного комплексу утворення систем-

ної єдності елементів виробництва та елементів продукування знань в націо-

нальній інноваційній системі.  

У перспективі реалізація в Україні кластерної моделі диверсифікованої 

економічної системи із використанням конкурентних переваг організаційної 

системи інноваційного кластера РФ несе потенціал взаємовигідного співро-

бітництва в науково-технологічній сфері у досягненні: 

для РФ:  

- диверсифікації джерел створення інновацій і фундаменталь-

них досліджень; 

- генерації ефективного диверсифікованого механізму управлін-

ня інвестиційними ресурсами в умовах технологічного прогресу; 
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для України:  

- трансляції, без втрат на генерацію, організаційної структури 

інноваційних кластерів для різкого підвищення конкурентоспроможності 

економіки; 

- генерації, в процесі реалізації міжнародного співробітництва, 

власної системи комунікацій "наука – виробництво – ринок", реструк-

туризації економічної системи на інноваційній основі, побудови еконо-

мічної системи інноваційного типу. 

Специфічною перевагою України є створення можливостей подолання 

проблеми маргіналізації регіонів шляхом входження їх у систему науково-

технологічного кластера на основі значної активізації інноваційної діяльності 

економічних суб’єктів. Дослідження в цьому напрямку мають підвищену ак-

туальність для України.  

_______________________ 
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МОДЕЛЬ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С РФ  

В НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Статья посвящена исследованию научно-технологического и экономи-

ческого потенциала экономической системы Украины та поиска возможнос-

тей реструктуризации экономической системы на основе кластерной модели 

диверсификации и локализации региональных научно-технологических и инду-

стриально-технологических комплексов. В качестве метода использован анализ 

модели инновационного кластеру Российской Федерации. На основе резуль-

татов исследования сделано обобщение относительно перспектив реализации 

модели кластеризации для Украины.  

Ключевые слова: научно-технологический кластер, промышленно-тех-

нологический комплекс, инновационная система, диверсификация. 
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THE MODEL OF THE CLUSTERING OF THE UKRAINE ECONOMY 

IN CONTEXT OF COOPERATION WITH RUSSIA ON SCIENCE FND  

TECHNOLOGICAL FIELD 

The article is devoted to the investigation of the science-technology and econ-

omy potential of the economy system of Ukraine. Also, it was finding the opportuni-

ty to the destruction of an economy system based on cluster’s model of diversifica-

tion and localization the regional science-technology and industrial-technology 

complex. As a method of analysis used model innovation cluster of the Russia Federa-

tion. On the result of investigation of the economy of Ukraine were made the general 

conclusions concerning the prospects of the clustering model for Ukraine. 

Keywords: the science-technology cluster, industrial-technology complex, 
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