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КЛАСТЕРНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах трансформаційної економіки все

більшої актуальності набуває проблема еконо!
мічного розвитку регіонів і країни. Цільовим
завданням сучасного періоду розвитку еконо!
міки стає забезпечення високих темпів зростан!
ня валового внутрішнього продукту, нарощу!
вання ефективності виробництва і досягнення
на цій основі високого рівня і якості життя на!
селення. Звідси виникає необхідність активі!
зації діючих і пошуків нових джерел і факторів
позитивної динаміки економічного розвитку.
Одним з важливих джерел економічного роз!
витку в сучасних умовах є створення кластерів.

Все більшого визнання серед економістів
набуває точка зору, згідно з якої регіони, на те!
риторії яких створюються кластери, стають
лідерами економічного розвитку і уособлюють
конкурентоспроможність всієї національної
економіки.

Незважаючи на зростаючу актуальність і
практичну значущість кластерів, в економічній
літературі існує незначна кількість визначень
кластера, що є основою кластерної теорії еко!
номічного розвитку. Ще не сформовано єди!
ної думки відносно поняття "кластер" та не

Розкривається можливість реалізації регіональної політики з використанням кластерного підхо�
ду. Аналізуються різні підходи до визначення кластера, що стає основою кластерної теорії еконо�
мічного розвитку.

Marketability of regional politics opens up with the use of cluster approach. The different going is
analysed near determination of cluster that becomes basis of cluster theory of economic development.

Ключові слова: кластер, кластерний підхід, конкурентоспроможність, агломерація, еко�
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існує загальновизнаної методики управління
формуванням і розвитком кластерних утворень
в окремих галузях економіки. Віднесення ок!
ремих галузей економіки до кластерів відбу!
вається суто експертним шляхом. Все це зумов!
лює актуальність дослідження даної проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичними і практичними аспектами
формування і функціонування кластерів займа!
лася плеяда зарубіжних дослідників, зокрема
В. Арашуков, Е. Дахмен, М. Енрайт, А. Єрміші!
на, Е. Лімер, А. Мигранян, Р. Некрасов, М. Пор!
тер, А. Романов, І. Толенадо, Д. Солье, Т. Ціхан
і ін. В їх працях знайшли висвітлення різні ас!
пекти формування кластерів з урахуванням
особливостей країн, регіонів і галузей. Стосов!
но умов України проблемою кластерів займа!
ються М. Войнаренко, С. Соколенко, В. Дуб!
ницький, В. Захарченко, В. Осипов і ін. Сама
категорія "кластер" з'явилася у працях анг!
лійського економіста Альфреда Маршалла,
який наприкінці XIX ст. досліджував індустрі!
альні округи Великобританії. Феномен класте!
ра як галузевої агломерації на деякій території
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економічно взаємопов'язаних працюючих під!
приємств відомий з часів ремісничого вироб!
ництва. В сучасних умовах розвиток кластер!
них структур у багатьох країнах стає важли!
вою складовою активізації інноваційної діяль!
ності з метою виходу національних економік з
фінансової кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основоположником кластерної теорії в 90!

х роках минулого століття став американський
економіст, професор Гарвадської школи бізне!
су Майкл Портер. Він визначив кластер як
"сконцентровану за географічною ознакою
групу взаємопов'язаних компаній, спеціалізо!
ваних постачальників, постачальників послуг,
фірм у відповідних галузях, а також пов'яза!
них з їхньою діяльністю організацій (універси!
тетів, агентств стандартизації, а також торго!
вельних об'єднань) в певних галузях, які кон!
курують, але разом з тим ведуть спільну робо!
ту" [1].

Як відзначає М. Портер, ідея спеціалізова!
ної індустріальної локалізації не є чимсь новим.
Ще А. Маршалл наприкінці XIX ст. вперше об!
грунтував зв'язок між продуктивністю фірм і
їх географічною концентрацією [2]. В межах
підходу Маршалла вивчалися міські агломе!
рації. Агломераційний підхід, власне, дає пояс!
нення просторової структури виробництва.
Серед основних параметрів, які визначають
можливість агломерації, розглядають транс!
портні витрати. Агломераційний процес вини!
кає в умовах, коли транспортні витрати відпо!
відають деякому середньому рівню. При висо!
ких транспортних витратах відбувається роз!
сіювання галузей за регіонами, а при середніх і
низьких — фірми прагнуть до розміщення
близько одне до одного.

Наступний розвиток агломераційного під!
ходу визначили праці Й. Шумпетера. Обгрун!
товуючи провідну роль технологічних змін у
розвитку виробництва, він увів поняття інно!
вацій по відношенню до виробленого продук!
ту, його технології виробництва і менеджмен!
ту. На думку Й. Шумпетера, якраз інновації ви!
ступають головним інструментом економічно!
го зростання. При цьому два протилежних фак!
тори — розмір фірми і підприємництво — спри!
яли розвитку інновацій. Розмір фірми, її рин!
кове домінування знижують інноваційний ри!
зик, стимулюючи появу нововведень, в той же
час підприємці виступають піонерами у твор!
чому перетворенні застарілих галузей і вироб!
ництв, створюючи нові технологічні органі!
заційні і управлінські основи бізнесу.

Як висновок, слід зауважити, що історични!
ми основами кластерного підходу виступають,
з одного боку, "індустріальний район" і еконо!
міка агломерацій А. Маршалла, а з іншого —
інновації Шумпетера, які сприяють економіч!
ному зростанню в середині регіональних агло!
мерацій.

Кластерна теорія шведських економістів
базується, головним чином, на структурі націо!
нальної економіки, а вірніше — на вивченні
взаємозв'язків великих шведських багатонаці!
ональних корпорацій, і основується на тезисі
Є. Дахмена "про блоки розвитку". Запорукою
розвитку та конкурентного успіху, за Є. Дах!
меном, є наявність зв'язку між спроможністю
одного сектора економіки розвиватися і здат!
ністю забезпечувати прогрес іншого. Розвиток
повинен відбуватися поетапно або по "верти!
калі дій" в межах однієї галузі, зв'язаної з інши!
ми галузями, що забезпечують можливість за!
воювання конкурентних переваг [3].

Подібні з кластером поняття використову!
вали автори, які займалися дослідженням про!
блем технологічного зв'язку між різними галу!
зями, оскільки для виробництва кінцевої про!
дукції у кластер об'єднуються виробники із
різних галузей. Французькі дослідники І. То!
ленадо [4] і Д. Сольє [5] сприйняли спробу вве!
сти в обіг термін "фільєри" для відображення
сімейств технологічно пов'язаних секторів. Їх
значення полягає в тому, що технологічна міць
одного сектора залежить від сили іншого. По!
няття "фільєри" служить важливим попередни!
ком більш широкого поняття "кластери". При!
чину виникнення поняття кластера Толенадо і
Сольє вбачають у тому, що, з одного боку, виз!
ріли передумови для формування тісних техно!
логічних зв'язків між дрібними виробниками, з
іншого — з'явилася можливість реалізації на!
ціональних переваг шляхом формування клас!
терів малих підприємств у пов'язаних між со!
бою секторами економіки конкретної країни.

Значну цікавість викликає теорія кластерів
у роботах американського вченого М. Енрай!
та, який створив теорію регіонального класте!
ра, надавши йому наступне визначення: "Регі!
ональний кластер — це промисловий кластер,
в якому фірми!члени кластера знаходяться у
географічній близькості один до одного"[6].
Наслідуючи теорію Енрайта, стає можливим
прийти до висновку, що конкурентні переваги
створюються не на національному рівні, як
стверджує Портер, а на регіональному, де го!
ловну роль відіграють історичні передумови
розвитку регіонів, різноманітність культур ве!
дення бізнесу, організації виробництва і отри!
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мання освіти. Якраз регіональні кластери по!
требують цілеспрямованої підтримки держав!
них структур і дослідницьких організацій.

На думку російського дослідника А. Мігра!
няна, кластер — це "скупчення найбільш ефек!
тивних і взаємозв'язаних видів економічної
діяльності, тобто сукупність взаємозв'язаних
груп успішно конкуруючих фірм, які створю!
ють "золотий перетин" всієї економічної сис!
теми держави і забезпечують конкурентні по!
зиції на галузевому, національному і світово!
му ринках [7]].

Російський економіст Т. Ціхан розглядає
три визначення кластера, кожне з яких підкрес!
лює основну рису його функціонування [8]:

1) регіонально обмежені форми економіч!
ної активності в середині споріднених секторів,
що зазвичай співпрацюють з науковими орган!
ізаціями (НДІ, університетами);

2) вертикальні виробничі ланцюги, досить
вузько визначені сектори, в яких суміжні лан!
ки виробничого процесу створюють ядро кла!
стера. В цю ж категорію потрапляють мережі,
які формуються навкруг головної фірми;

3) галузі промисловості, що відзначаються
високим рівнем агрегації або сукупності сек!
торів на ще більш високому рівні агрегації.

За висновком українського економіста Вой!
наренко М.П., формування кластерних моде!
лей в економіці знаходиться між двома умовно
окресленими "трикутниками: кластерноутво!
рюючим трикутником — три "К" і кластерно!
підтримувальним — три "С". Перший трикут!
ник, що суттєво впливає но створення клас!
терів, включає три "К": концентрацію, комуні!
кацію і конкуренцію, а другий, що сприяє якіс!
ним змінам в результаті створення кластерів,
— три "С": спеціалізацію, співробітництво і си!
нергію [9].

С.І. Соколенко відмічає, що кластери мо!
жуть включати як невелику, так і значну кіль!
кість підприємств, різних за масштабами і об!
сягами виробництва, а також у різних ком!
бінаціях і пропорціях. Центри кластерів мо!
жуть формуватися як у традиційних галузях
економіки, маючих географічну концентрацію,
так і у підприємницьких структурах комерцій!
ного сектора і сфери послуг. Нерідко центра!
ми кластерів можуть служити інноваційні цен!
три, технопарки, університети, науково!
дослідні інститути й інші організації[10].

Аналіз зарубіжної і вітчизняної характери!
стики феномена кластеризації дає можливість
згрупувати кластери у чотири групи моделей:

1) сконцентровані на обмеженій території
конкуруючі компанії, які випускають диферен!

ційований продукт і мають особливу маркетин!
гову стратегію за її межами — європейська мо!
дель;

2) сукупність територіально сконцентрова!
них компаній, пов'язаних між собою економі!
чними відносинами за принципом територіаль!
ної спеціалізації — північноамериканська мо!
дель;

3) вертикально інтегрована спеціалізована
територія, створена в межах державної еконо!
мічної політики — азіатська модель;

4) сукупність малих організацій і фірм,
сконцентрованих навколо організації!монопо!
ліста і спеціалізованих на випуску товарів!на!
півфабрикатів за замовленням головної орга!
нізації і конкуруючих між собою по ціні і якості
за правом постачання — японська модель.

Перша і друга моделі в якості імпульсу роз!
витку передбачають внутрішньокластерну кон!
куренцію; третя — керівну і спрямовуючу роль
держави; четверта — конкуренцію в межах спо!
чатку вибраного напрямі розвитку організації.

Узагальнення всіх моделей дає можливість
стосовно України визначити агропромисловий
кластер як територіальне поєднання органі!
зацій, пов'язаних виробничо!збутовою діяль!
ністю з метою підвищення конкурентоспро!
можності продукції і активізації інвестиційної
діяльності. Агропромисловий кластер віднос!
но продуктового галузевого підкомплексу слід
трактувати як процес об'єднання організацій
різних сфер діяльності в єдиному відтворю!
вальному циклі від сировини до реалізації го!
тової продукції з включенням усіх стадій ви!
робництва, результатом якого повинне бути
отримання синергетичного ефекту.

Синергетичний (додатковий) ефект утво!
рюється від складання зусиль усіх організацій!
учасників, а також опосередкованого ефекту,
виміряти який можна тільки непрямим шляхом.
Виникаючий в інтегрованих структурах синер!
гетичний зв'язок при спільних діях незалежних
елементів системи забезпечує збільшення їх
загального ефекту до величини більшої, ніж
сума ефектів тих же елементів, що діють неза!
лежно. Основні вимоги до синергетичних ре!
зультатів інтегрування — скорочення трансак!
ційних витрат та нарощування конкурентних
переваг. Метою створення агропромислового
кластера в галузевому продовольчому підком!
плексі може бути маркетинговий ефект: утри!
мання долі ринку, зайняття вільної ринкової
ніші на суміжній території з конкурентом і ін.
У складі агропромислового кластера повинні
бути присутні транспортні організації, вироб!
ники сільськогосподарського машинобудуван!
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ня, сільськогосподарські і переробні органі!
зації.

На відміну від звичайних форм кооперації і
інтеграції, кластерні системи характеризують!
ся наступними особливостями:

— наявність організації!лідера, яка визна!
чає довготривалу господарську, інвестиційну і
іншу стратегію всього кластера;

— територіальна локалізація основної маси
господарюючих суб'єктів!учасників кластера;

— стійкість господарських зв'язків учас!
ників кластерної системи;

— довготривала координація учасників кла!
стера в межах виробничих програм, інновацій!
них процесів, контролю якості та ін.

Ідея кластерних технологій полягає у ство!
ренні і підтриманні конкурентного середовища.
Поєднання конкуренції, кооперації та інтег!
рації на географічно обмеженій спеціалізованій
території є основними ознаками кластера. Ко!
операція і інтеграція важливі для досягнення
синергетичного ефекту.

Важливою рисою кластера є його іннова!
ційна орієнтованість. У цьому зв'язку агропро!
мислові кластери можуть використовувати два
види стратегій, які доповнюють одна одну:

— стратегії, спрямовані на підвищення зас!
тосування досвіду і знань в існуючих кластерах;

— стратегії, спрямовані на створення нових
сіток співробітництва в середині кластера.

Центрами кластера можуть бути декілька
організацій, причому між ними зберігаються
конкурентні відносини, що відрізняє кластер
від картеля або фінансової групи. Концентра!
ція суперників, покупців і продавців сприяє
зростанню ефективної спеціалізації виробниц!
тва. Кластер дає роботу безлічі дрібних орга!
нізацій, малому бізнесу в сільському госпо!
дарстві. Об'єднання у кластер на основі гори!
зонтальної і вертикальної інтеграції формує не
спонтанну концентрацію різнобічних наукових
і технологічних винаходів, а певну систему про!
сування знань і технологій. При цьому важли!
вою умовою ефективної трансформації вина!
ходів в інновації, а інновацій — у конкурентні
переваги є формування сітки стійких зв'язків
між всіма учасниками кластера. Формування
агропромислових кластерів можливе за таки!
ми основними напрямами: міжгосподарська
кооперація; територіальна кооперація на рай!
онному і регіональному рівнях; міжрегіональнв
кооперація. Розвиток цих напрямів зумовлений
об'єктивним економічним процесом, що пов'я!
заний, з одного боку, із суспільним поділом
праці і його спеціалізацією, науково!технічним
прогресом, природно!економічними умовами,

з іншого — необхідністю взаємодії між соціал!
ізованими галузями і видами аграрного і про!
мислового виробництва. Районні асоціації мо!
жуть об'єднуватися у корпорації на зонально!
му рівні, об'єднуючи декілька переробних
організацій. Для того, щоб пов'язати інтереси
учасників регіонального підкомплексу необхі!
дно створити паритетні економічні відносини,
які сприяють на горизонтально!вертикально!
му інтеграційному ланцюгу поєднання сільсь!
когосподарського виробництва, переробки і
збуту продукції, матеріально!технічного і сер!
вісного обслуговування.

Аграрні організації входять у цей об'єдну!
ючий рух, прагнучи знизити ризик, пов'язаний
з виробництвом, його залежністю від природ!
но!кліматичних умов, стихійністю ринку сіль!
ськогосподарської продукції, диктатом пере!
робних організацій, необхідністю підвищення
конкурентоспроможності виробництва. Пере!
робні й обслуговуючі організації також праг!
нуть забезпечити себе стабільними доходами
завдяки надійній сировинній базі, кращому ви!
користанні сировини, підвищенню якості своєї
продукції, її здешевленню і завоюванню ринків
збуту.

Вибір того чи іншого напряму інтеграції за!
лежить від виробничо!економічного стану
економіки регіону, стану продовольчого рин!
ку, форм об'єднання капіталу і участі їх в уп!
равлінні, можливостей головної організації. В
той же час незалежно від обраної форми
інтеграції для всіх агропромислових форму!
вань головним є те, що вони об'єднують весь
відтворювальний процес від сільськогоспо!
дарського товаровиробника до споживача го!
тового продукту. Учасники системи забезпе!
чують просування продукту як власності кор!
порації по всьому ланцюгу: фінансування —
виробництво — переробка — реалізація —
фінансування. Економічний ефект досягаєть!
ся за рахунок:

— зниження собівартості продукції внас!
лідок організації постачання товаровиробни!
кам необхідних ресурсів за стабільними ціна!
ми;

— скорочення термінів повернення грошо!
вих коштів і ресурсів, необхідних для нового
циклу виробництва.

У процесі еволюції інтеграційних зв'язків
відбувається поступовий розвиток і удоскона!
лення організаційно!виробничих структур
АПК, перехід від простих до більш складних
агропромислових формувань. Зосередження
виробництва сільськогосподарської продукції,
її переробки і виготовлення кінцевої продукції,
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її реалізації і отримання грошових коштів у
межах одного і того ж інтегрованого господа!
рюючого суб'єкта дає можливість регулювати
кон'юнктуру ринку, дотримуватися справедли!
вого принципу розподілу між різними ланками
виробництва і бути конкурентоспроможними
на оптовому ринку продовольчих товарів. Не!
залежно від типу економічного механізму про!
цес формування агропромислового кластера
складається з декількох етапів.

На першому етапі визначаються основні
напрями розвитку виробничої і науково!тех!
нічної діяльності, технічного і технологічного
переозброєння організацій, науково!дослідної
діяльності; на другому етапі розробляються
програми виробництва на довгострокову, се!
редньострокову і короткострокову перспекти!
ву, визначаються напрями диверсифікації ви!
робництва, розробляються програми НДДКР;
на третьому етапі розробляється стратегія мар!
кетингу, прогнозується ринковий попит на про!
дукцію; на четвертому етапі визначається об!
сяг фінансових коштів і джерела для здійснен!
ня програми розвитку, розробляється програ!
ма залучення інвестицій; на п'ятому етапі виз!
начається ефект співробітництва для кожного
учасника інтегрованої структури.

ВИСНОВКИ
Завдання агропромислового кластера поля!

гає в тому, щоб придати виробництву сільсько!
господарських продуктів закінчену форму
організації управління з раціональним вирішен!
ням технічних, технологічних, економічних
питань, пов'язаних з отриманням сировини, за!
готівлею, транспортуванням, переробкою, збе!
ріганням і реалізацією готової продукції. Се!
ред напрямів, що сприяють розширенню меж і
рамок ринку, необхідно виділити: зміцнення
позицій і підвищення конкурентоспроможності
провідних організацій; інвестування на розроб!
лення нових видів продукції із залученням на!
ціональних і іноземних інвестцій; використан!
ня переваг законодавства на суміжних терито!
ріях, що сприяє зростанню реалізації сільсько!
господарських продуктів.

Важливою частиною роботи з обгрунтуван!
ня інтегрованих кластерних формувань є опти!
мізація складу і обсягів виробничих зв'язків,
тобто встановлення номенклатури поставок
видів сировини і продуктів її пере!робки та на!
прямів їх потоків. На наш погляд, стає доціль!
ним виділити три визначальних підходів до виз!
начення параметрів агропромислових кластер!
них формувань.

По!перше, максимально можливе заван!

таження переробних підприємств. При цьо!
му важливо визначити мінімальний критич!
ний поріг завантаження проектної потуж!
ності, нижче якого переробка стає збитко!
вою.

По!друге, пошук резервів збільшення ви!
робництва сільськогосподарської сировини в
зоні інтеграції і за її межами. Складність про!
блеми полягає у тому, що зношена матеріаль!
но!технічна база сільськогосподарських під!
приємств не дозволяє за короткий період відно!
вити початковий рівень виробництва. Необхідні
інвестиції для оновлення технічного і техноло!
гічного потенціалу підприємств АПК.

По!третє, через багатопрофільність біль!
шості сільськогосподарських підприємств не!
обхідно вичленувати ті галузі і види продукції,
які відносяться до інтегрованої діяльності, при!
датної для формування кластерів.
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