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ВСТУП
Переведення сільського господарства Ук-

раїни на інноваційний шлях розвитку задек-
ларовано в численних нормативно-правових
документах: стратегія економічного і соціаль-
ного розвитку України на 2004—2015 рр.
"Шляхом європейської інтеграції", Закони
України "Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні", "Про основні заса-
ди державної аграрної політики до 2015 р." та
Державна цільова програма розвитку украї-
нського села на період до 2015 р. Основна ува-
га Державної програми приділяється підви-
щенню конкурентоспроможності аграрного
сектору, а також збільшенню обсягів вироб-
ництва валової продукції сільського господар-
ства. Вступ до СОТ передбачає забезпечення
належної конкурентоспроможності продукції
на рівні світових показників як на вітчизняно-
му, так і на європейському ринках. Саме тому
одним із основних підходів для повної реалі-
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зації потенціалу підвищення конкурентоспро-
можності аграрного сектору є створення кла-
стерів, у межах яких відбувається поєднання
виробничих процесів з науково-інноваційною
діяльністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи формування кластерів
заклали у своїх працях М. Портер, Е. Лимер,
В. Фельдман, М. Енрайт та ін. Аналіз вітчизня-
ної і зарубіжної практики формування клас-
терів здійснено у працях таких учених: Ю. Ба-
жала, О. Крайника, Д. Крисанова, С. Соколен-
ка, О. Тищенка, Л. Федулової. Аспекти форму-
вання інноваційних кластерів досліджують А. Бу-
тенко, В. Дубовик, О. Кузьмін, Є. Лазарєва,
Н. Мікула та ін. Водночас зазначимо, що про-
блеми формування кластерних структур в га-
лузі хмелярства залишаються, поки що, поза
увагою та потребують подальшого вивчення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності клас-

терного підходу та обгрунтування його засто-
сування в управлінні підприємствами галузі
хмелярства. Об'єктом дослідження є процес
управління підприємствами галузі хмелярства.
Предметом дослідження є сукупність теорети-
ко-методологічних та практичних аспектів
формування моделі управління підприємства-
ми галузі хмелярства на кластерній основі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аграрний сектор України характеризуєть-

ся, з одного боку — потужним ресурсним по-
тенціалом, а з другого — низькою ефективні-
стю його використання. Порівняно з іншими
галузями він перебуває на державних дотаці-
ях. Як показує світовий досвід функціонуван-
ня аграрного сектору, виробники сільськогос-
подарської продукції можуть нормально існу-
вати лише за наявності зовнішньої підтримки.
В умовах жорсткого диспаритету цін на про-
дукцію сільського господарства, на засоби ви-
робництва, таку підтримку можуть надавати
збутові, переробні підприємства та державний
бюджет. Тому державна політика має бути
спрямована на підтримку й сприяння розвитку
процесів концентрації, інтеграції, кластери-
зації в агропромисловому виробництві [8].

З англійської мови слово "claster" перево-
диться як гроно, букет, щітка, або як група, зо-
середження (наприклад, людей, предметів), або
як бджолиний рій. Тобто слово "кластер" має
багато тлумачень в українській і російській мо-
вах, але характерною ознакою його суті є об'єд-
нання окремих елементів (складених часток) в
єдине ціле для виконання певної функції або
реалізації певної мети [1].

Подібне значення вкладається і в економі-
чний зміст цього слова. Так, американський
вчений М. Портер, фахівець в області кластерів,
дає наступне визначення: "Кластери — це зо-
середження в географічному регіоні взаємо-
зв'язаних підприємств і установ у межах окре-
мої області". Далі він доповнює визначення тим,
що кластери охоплюють значну кількість різно-
го роду підприємницьких структур, важливих
для конкурентної боротьби, а саме: постачаль-
ників спеціального оснащення, нових техно-
логій, послуг, інфраструктури, сировини, до-
даткових продуктів тощо. Крім того "...багато
кластерів включають органи влади та інші
заклади — такі, як університети, центри стан-
дартизації, торгові асоціації, які забезпечують
освіту, спеціалізоване перенавчання, інформа-
цію, дослідження й технічну підтримку" [4].

Подібне визначення кластерів, дає Лоурен
Е. Янг, який пише: "Кластери фірм — це групи
компаній, розміщених поруч. В окремих ви-
падках такі зосередження утворюють групи
компаній, які належать до однієї і тієї ж га-
лузі" [4]. До загальних характерних ознак кла-
стерів, окрім тих, що названі у визначенні,
Лоурен Янг відносить також розміщення по-
близу великих дослідницьких університетів;
утворення переважно з невеликих приватних
компаній; наявність досвіду роботи їх праців-
ників у багатьох різних фірмах відповідної
галузі.

Ще один американець, представник Корпу-
су миру США в Україні, В. Прайс пише: "Ство-
рення кластерів і впровадження кластерної
моделі поведінки підприємств є спосіб віднов-
лення довіри між урядом і бізнесом і трансфор-
мації ізольованих фірм в підприємницьке спів-
товариство" [4].

Отже, узагальнюючи світовий досвід і тлу-
мачення суті концепції кластерів згаданими, а
також іншими авторами, можна сформулюва-
ти в загальному вигляді наступне визначення:
кластер — це територіально-галузеве добро-
вільне об'єднання підприємств, які тісно
співпрацюють з науковими установами і орга-
нами місцевої влади з метою підвищення кон-
курентоспроможності власної продукції і еко-
номічного розвитку регіону.

Розвиненість економічної системи пов'яза-
на з конкурентоспроможністю, яка "багато в
чому, — як пише один з найбільш авторитет-
них фахівців міжнародного рівня М. Портер —
залежить від рівня розвитку кластерів окремих
галузей" [5]. Наявність кластерів дозволяє
дуже швидко рухати і довго зберігати високий
рівень конкурентоспроможності в силу того,
що "сприяє збільшенню обміну інформацією та
ймовірності появи нових підходів, а також ви-
никнення нових виробників, які з'являються з
галузей — споживачів, із суміжних галузей або
ж шляхом відділення".

Український економіст С. Соколенко в мо-
нографії "Производственные системы глобали-
зации" розвиває тезу про те, що кластерна мо-
дель розвитку — це шлях до інтеграції економ-
ічної та соціальної політики розвитку регіонів
[7].

Підтвердженням цьому є практичне розгор-
тання перебудови організації виробництв і те-
риторій на кластерних засадах у більшості як
розвинутих, так і країн, що розвиваються. В
Україні також є позитивний досвід формуван-
ня кластерів: за програмою "Поділля перший"
створені харчовий та історико-туристичний
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кластери у Кам'янець -Подільському, швейний,
будівельний — у Хмельницькій області, у При-
карпатті — кластер гірського туризму.

У зв'язку з цим безумовно цікавим є розг-
ляд механізмів самоорганізації галузевих кла-
стерів і виникнення ефекту синергії в процесі
їх формування та розвитку з позиції систем-
ного підходу галузевий кластер — це су-
купність суб'єктів господарської діяльності
різних взаємопов'язаних галузей, об'єднаних у
єдину організаційну структуру, елементи якої
взаємопов'язані і спільно функціонують для
забезпечення розвитку власного потенціалу та
конкурентоспроможності.

Особливості аграрного виробництва визна-
чають можливість і характер розвитку кластер-
них процесів у цій сфері. До таких особливос-
тей слід віднести в першу чергу природний фак-
тор. Створення споживчих вартостей в аграр-
ному виробництві залежить від безпосереднь-
ого впливу кліматичних і ряду інших умов. Ви-
користання в якості основного засобу вироб-
ництва землі обумовлює сезонність виробниц-
тва і значну його територіальну розпоро-
шеність. Отриманий продукт не є кінцевим ета-
пом технологічного процесу виробництва. Крім
природних, організаційних і технологічних
факторів процеси інтеграції у цій сфері пов'я-
зані з необхідністю врахування і ринкових
умов, які обумовлені низькою привабливістю
аграрного виробництва порівняно з іншими га-
лузями. Ці особливості аграрного сектора
створюють принципові відмінності від ідентич-
них процесів в галузях промисловості, що є
причиною пошуку найбільш оптимальної фор-
ми інтегрованої взаємодії в кожному конкрет-
ному випадку.

Причинами такого положення є тенденції:
— при збільшенні доходів спостерігається

випередження попиту на непродовольчі това-
ри порівняно з продовольчими;

— низький темп зростання цін на сільсько-
господарську продукцію щодо інших цін;

— низька мобільність праці зайнятих в аг-
рарному секторі.

Спираючись на теорію кластерного підхо-
ду, можна запропонувати формування класте-
ра в галузі хмелярства.

Дослідження цієї галузі дозволило встано-
вити, що присутні в ній виробництва знаходять-
ся в тісному взаємозв'язку взаємозалежності і
взаємодії, спрямовані на отримання позитив-
ного результату від їхньої спільної діяльності.
В галузі існують об'єктивні передумови для
формування кластера, які полягають в наступ-
ному:

— сприятливі природно-кліматичні та соці-
ально-економічні умови для ведення виробниц-
тва;

— висока географічна концентрація взаємо-
пов'язаних структурних одиниць;

— доступність статистичної інформації про
діяльність підприємств галузі;

— функціонування допоміжних і обслуго-
вуючих галузей;

— наявність умов для розвитку конкурен-
тоспроможного хмелевиробництва, споживчий
попит, виробнича та переробна інфраструкту-
ра, технології, професійні кадри;

— можливість виробництва конкуренто-
спроможної продукції та збуту її на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках;

— зацікавленість місцевих органів влади.
Потенціал підприємств, що здійснюють

свою основну діяльність у сфері виробництва
хмелесировини та хмелепрепаратів, використо-
вується недостатньо та досягнуті результати не
є оптимальними і не забезпечують умови для
економічного розвитку галузі та регіонів, в
яких вона розвивається. Основною причиною
такого становища, є відсутність системності та
стратегічності в управлінні хмелевиробництвом
як бізнес-процесом що включає виробництво
сировини, її переробку та реалізацію. Врахову-
ючи можливості природно-ресурсного потен-
ціалу галузі та розміри коштів державної
підтримки, ми вважаємо, що саме кластерний
підхід найбільшою мірою дозволяє забезпечи-
ти дані умови та формувати конкурентоспро-
можний вітчизняний хмелепродукт.

Формування кластерів базується на об'єд-
нанні науки, технології, виробництва, економ-
іки й управління. Підтримка вітчизняних хме-
левиробників є одним із важливих факторів на
внутрішньому ринку. В умовах виходу на
зовнішні ринки вони повинні зосередитися вик-
лючно на співвідношенні ціни і якості про-
дукції, як основного чинника формування ви-
сокої конкурентоспроможності вітчизняного
експорту. Особливо це стосується галузей, які
мають нижчий технологічний рівень у порів-
нянні з промисловістю. Виходячи з вищевказа-
ного, саме аграрна сфера в сучасних умовах
може виступити локомотивом для української
економіки на шляху до цивілізованих ринкових
відносин. У той же час потужний ресурсний
потенціал дозволяє за умови впровадження
новітніх технологій досягти світових показ-
ників результативності аграрного виробницт-
ва.

Одним із чинників поліпшення сільськогос-
подарської галузі виступає удосконалення
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організаційного фактора. Перевага кластерної
моделі у порівнянні з традиційним підходом
полягає в оптимізації міжгалузевих відносин
АПК, взаємовідносин з органами влади, науко-
вими установами, кредитно-фінансовими та
іншими інституціями. Упровадженню кластерів
у вітчизняному аграрному секторі сформова-
но певні передумови: наявність кваліфікованої
робочої сили; територіальна близькість до
європейських ринків;

— можливість комбінування потужного ре-
сурсного потенціалу з європейськими техноло-
гіями; євроінтеграційний курс української еко-
номіки; наявність підприємницьких здібностей.

Ефективне та своєчасне фінансування у си-
стемі кластерів здійснюється через залучення
коштів у формі:

— інвестицій від спільної участі в інвести-
ційних програмах:

— через участь у конкурсних проектах з
джерелом фінансування у вигляді грантів;

— фінансових можливостей для забезпе-
чення гарантій на утримання кредитних ре-
сурсів.

В Україні спостерігається низький рівень
використання власного експортного потенціа-
лу, що зумовлює імпортну залежність, яка ко-
релює з економічною безпекою. Причиною цьо-
го є домінування ресурсо-, енерго- та матеріа-
ломістких виробничих технологій, недоско-
налість системи виробництва і збуту. Розв'язан-
ня цих проблем можливе через впровадження
кластерного підходу, який передбачає прове-
дення аналізу, який дозволить виявити резер-
ви для підвищення конкурентоспроможності
окремих підприємств. При цьому доцільно роз-
глядати такі окремі складові: інституціональ-
на організація кластерів, внутрішня мотивація
ініціювання і підтримки кластерів, порівняль-
на конкурентоспроможність учасників класте-
ра, стратегічний потенціал кластера.

Так, у ході аналізу виявляються певні гру-
пи кластерів, які характеризуються за такими
групами ознак: структуризація (наявність
організації); сталість (постійний склад учас-
ників); моніторинг та доступність для контро-
лю.

Отже, можливі наступні моделі існування
кластерів: з приблизно однаковою конкурент-
ною силою учасників; кластер, в якому конку-
рентна сила основних учасників значно вища
від конкурентної сили решти учасників; клас-
тер, в якому конкурентна сила периферійних
учасників перевищує конкурентну силу основ-
них учасників; кластер, створений з конкурен-
тнослабких учасників.

Щодо конкурентної сили кластерів за оці-
нку стратегічного потенціалу може використо-
вуватися наступне: темп зростання виробниц-
тва продукції, в якому зайняті основні підприє-
мства кластера в порівнянні з темпами зростан-
ня економіки в цілому (галузевий ріст); темп
зростання продукції кластера в порівнянні з
темпами зростання галузі в цілому (кластерний
ріст); частка продукції галузевого кластера у
валовому регіональному продукті.

При формуванні стратегії розвитку хмелеп-
ідприємств на кластерній основі, оцінці їх ефек-
тивності в роботі інтегрованих підприємств, не-
обхідно враховувати, що кожен регіон має ряд
особливостей, які повинні були враховані при
розробці стратегії підприємства. Керівники
підприємств давно усвідомили, що стратегія —
невід'ємна частина або навіть складова конку-
рентоспроможності підприємства. При форму-
ванні конкурентної стратегії керівник має вра-
ховувати численні, нерідко взаємно суперечливі,
дані й спиратися на складні критерії ефектив-
ності шляхів досягнення кінцевих цілей, аналі-
зувати стратегію як інструмент формування
конкурентоспроможності. Це необхідно щоб
упевнено управляти процесами на довіреному їм
підприємстві, щоб прогнозувати стан даних про-
цесів з урахуванням змінних умов ринку. Тому
стратегію сьогодні варто розглядати як комп-
лекс рішень по розміщенню ресурсів підприєм-
ства і досягненню довгострокових конкурент-
них переваг на цільових ринках.

Кластер повинен формуватися на основі
таких принципів:

Принцип саморозвитку є основним при
формуванні кластера. Суть його полягає в
тому, що кластер, який формується, повинен
відрізнятися перспективністю розвитку. По-
трібно, щоб елементи, які увійдуть у цей клас-
тер, відрізнялися б можливістю і прагненням
розвиватися в часі й технології.

Принцип самофінансування передбачає,
щоб різні елементи які будуть з'являтися у кла-
стері, могли б здійснювати взаємне інвестуван-
ня; одержаний на одних етапах і в одних еле-
ментів прибуток був би використаний на інших
ділянках і в інших елементах кластера.

Принцип перманентної рентабельності зо-
бов'язує, щоб продукція була постійно рента-
бельною для кластера.

Принцип ресурсної самодостатності озна-
чає, що не слід вводити в кластер виробництво
тих продуктів, для яких немає ресурсів.

Кластер узагальнено можна охарактеризу-
вати як концентрацію певних виробництв або
виробників у межах певної території. Це може



21
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2014

бути результатом як наявності природної пе-
реваги з виробництва певного виду продукції,
так і зусиль держави з концентрації інвестицій
у певному напрямі підприємницької діяльності
в рамках певної території. А тому основою для
об'єднання в галузевий хмелярський кластер
виступають сприятливі грунтово-кліматичні
умови, розвинута виробнича інфраструктура,
технологічні та агрономічні надбання, зусилля
держави з концентрації інвестицій в галузі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування кластерних структур має стати
одним із стратегічних завдань регіонів і знайти
відображення в існуючих на сьогодні стратегі-
ях і програмах соціально-економічного розвит-
ку, а не ускладнювати вже досить непросту сис-
тему документів з регіонального розвитку. Кла-
стерний підхід має стати базовим при розробці
будь-яких заходів щодо розвитку регіону та у
будь-якій сфері, оскільки він забезпечує муль-
типлікативний ефект та підвищує загальну ефек-
тивність дій. А тому створення кластерної мо-
делі управління господарств хмелярської галузі
забезпечить прискорення впровадження в них
стратегічного управління, підвищення конку-
рентоспроможності хмелепродукції, задоволен-
ня потреб споживачів, впровадження інновац-
ійних технологій, максимізації прибутку струк-
турних одиниць галузевого кластера, ефек-
тивність використання ресурсів фінансово-кре-
дитних установ та страхових компаній, інвести-
ційної привабливості галузі.

Ураховуючи стан розвитку кластерних утво-
рень в Україні, подальші дослідження у цьому
напрямі мають стосуватись пошуку форм і ме-
ханізмів максимально ефективної взаємодії кон-
кретних галузей, підприємств, територій, прак-
тичних аспектів формування організаційного
механізму створення кластерних структур.
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