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IDENTITYING AND GROUPING THE FACTORS THAT DETERMINE THE ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE FORMATION OF A CROSS�BORDER AGRO�INDUSTRIAL CLUSTER

Метою цього дослідження було виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність
утворення транскордонного агропромислового кластеру. Показано необхідність виокремлення індивідуальної та
сукупної економічної ефективності утворення транскордонного агропромислового кластеру. Встановлено роль, яку
відіграє ця ефективність у забезпеченні стійкості кластеру. Обгрунтовано доцільність використання з метою оцінюN
вання економічного ефекту від утворення кластеру показника очікуваного приросту надприбутку його учасників.
Виявлено існування значної кількості факторів, які справляють вплив на рівень економічної ефективності утворення
транскордонного агропромислового кластеру. Встановлено існування взаємозв'язків між цими факторами. ОбгрунN
товано доцільність поділу цих факторів на чотири групи, а саме на: фактори, які обумовлюють вплив на обсяги госN
подарської діяльності учасників кластеру; фактори, які впливають на прибутковість цієї діяльності; фактори, які
справляють вплив на обсяг активів учасників кластеру; фактори, які впливають на норму прибутковості інвестицій,
прийнятну для учасників кластеру. Показано, що утворення транскордонного агропромислового кластеру дає змогу
зменшити норму прибутковості інвестицій завдяки зниженню ризикованості діяльності учасників цього кластеру.

Ensuring sustainable economic development of the agroNindustrial complex of Ukraine requires the formation of
new organizational structures that allow improving the interaction between the participants of this complex and achieve
a synergistic effect. In particular, it is important to establish longNterm mutually beneficial relations between agricultural
producers, food industry enterprises, entities engaged in trade activities, and enterprises manufacturing means of
production.

One of the possible forms of effective relationships between the subjects of the agroNindustrial complex is the formation
of agroNindustrial clusters. In this case, such clusters may contain participants from neighbouring countries, i.e., be
crossNborder ones. For the entry of a certain person into the crossNborder agroNindustrial cluster to be expedient, it
should provide an appropriate level of economic efficiency.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення стійкого економічного роз&

витку агропромислового комплексу України
потребує утворення нових організаційних
структур, які дають змогу покращити взаємо&
дію між учасниками цього комплексу та досяг&
ти синергетичного ефекту. Зокрема важливе
значення має встановлення довгострокових
взаємовигідних відносин між виробниками
сільськогосподарської продукції, підприєм&
ствами харчової промисловості, суб'єктами,
які здійснюють торгівельну діяльність, а та&
кож підприємствами, які виготовляють засо&
би виробництва. Однією з можливих форм
встановлення дієвих взаємозв'язків між су&
б'єктами агропромислового комплексу є утво&
рення агропромислових кластерів. Водночас
такі кластери можуть містити учасників із
сусідніх країн, тобто бути транскордонними.
Для того щоб входження певної особи до
складу транскордонного агропромислового
кластеру було доцільним, таке входження по&
винно забезпечувати належний рівень еконо&
мічної ефективності. Проте оцінювання очіку&
ваного рівня економічної ефективності утво&
рення транскордонного агропромислового
кластеру ускладнено існуванням значної
кількості чинників, що обумовлюють цей
рівень. Тому обгрунтування доцільності  ство&
рення транскордонного агропромислового
кластеру повинно базуватися на попередньо&
му виокремленні та групуванні головних чин&
ників, які справляють вплив на ефективність
такого створення, а також на встановленні ме&
ханізму цього впливу.

Considering this, the study aimed at identifying and grouping the factors that determine the economic efficiency of
the formation of a crossNborder agroNindustrial cluster.

The need to distinguish between individual and aggregate economic efficiency of the formation of a crossNborder
agroNindustrial cluster is shown.The role that this efficiency plays in ensuring the stability of the cluster is determined.
The expediency of using the indicator of the expected increase in the profit of its participants to assess the economic
effect of the formation of the cluster is substantiated. The existence of a significant number of factors that affect the level
of economic efficiency of the formation of a crossNborder agroNindustrial cluster is identified. The relationship between
these factors is established. The expediency of dividing these factors into four groups is substantiated, namely: factors
that determine the impact on the volume of economic activity of cluster members; factors that affect the profitability of
this activity; factors that affect the volume of assets of cluster members; factors that affect the rate of return on investment
acceptable to cluster members.

It is shown that the formation of a crossNborder agroNindustrial cluster makes it possible to reduce the rate of return
on investment by reducing the risk of the participants of this cluster.

Ключові слова: агропромисловий комплекс, транскордонний кластер, синергетичний ефект,
економічна ефективність, фактор впливу, групування, ризикованість.

Key words: agro=industrial complex, cross=border cluster, synergetic effect, economic efficiency,
impact factor, grouping, risk.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість створення кластерів у різних
видах економічної діяльності переконливо об&
грунтована у працях багатьох вчених. Зокрема
такими науковцями: М.П. Войнаренко [1],
Н.Ф. Добрєва [2], В.В. Осокольський [3] та ін.
визначено основні напрями розвитку кластерів
в Україні, встановлено вплив кластерізації на
конкурентоспроможність вітчизняної економ&
іки, окреслено шляхи вдосконалення держав&
ного регулювання процесів утворення та роз&
витку кластерів. Значну увагу у науковій літе&
ратурі приділено також і дослідженню законо&
мірностей функціонування агропродовольчих
та агропромислових кластерів. Зокрема це пи&
тання докладно розглянуто у працях таких на&
уковців: Л.О. Богінська [4], Н.С. Венгерська [5],
С.М. Гужвенко [7], Ю.А. Кормишкін [6],
О.М. Маслак [7], Д.В. Мельникова [5], К.І. Полі&
вода [6], В.А. Самофатова [8; 9], О.С. Тудой [6]
та ін. Стосовно питання організування діяль&
ності транскордонних агропромислових клас&
терів, то йому в науковій літературі присвячено
значно меншу увагу. Зокрема докладне вивчен&
ня цього питання виконано у працях Л.Л. Кіро&
вої  [10]. Однак у науковій  літературі, в якій
розглядається діяльність агропромислових
кластерів та, зокрема, тим з них, що мають
транскордонний характер, недостатньо при&
ділено увагу виділенню та групуванню чин&
ників, які обумовлюють економічну ефек&
тивність утворення таких кластерів. Тому це
питання, зважаючи також і на його актуаль&
ність, потребує подальших досліджень.
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Метою статті є виділення та групування

чинників, які обумовлюють економічну ефек&
тивність утворення транскордонного агропро&
мислового кластеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Утворення транскордонного агропромис&
лового кластеру може обумовити суттєві зміни
як у внутрішньому, так і у зовнішньому сере&
довищах функціонування учасників цього кла&
стеру. Такі зміни можуть мати як позитивний,
так і негативний характер, що визначається
впливом відповідних чинників, які обумовлю&
ють економічну ефективність утворення клас&
терів. Загалом позитивні економічні наслідки
створення транскордонного агропромислово&
го кластеру відображаються, насамперед, у
нарощуванні виробничо&збутового потенціалу
тих підприємств, які входитимуть до складу
кластеру, а також у зростанні рівня їх конку&
рентоспроможності. Відповідно, чинники еко&
номічної ефективності утворення транскор&
донного агропромислового кластеру значною
мірою співпадатимуть із факторами, які обу&
мовлюють величину виробничо&збутових мож&
ливостей підприємств [11, с. 130—134] та рівень
конкурентоспроможності цих підприємств та
їхньої продукції [12, с. 12—16].

Важливо також відзначити той факт, що до
складу транскордонного агропромислового
кластеру можуть входити не лише особи,
основною метою діяльності яких є отримання
прибутку, але й інші установи. Зокрема до
останніх належать органи державної та місце&
вої влади, заклади вищої освіти, науково&
дослідні інститути тощо. Для цих учасників
зміст ефекту від утворення транскордонного
агропромислового кластеру може відрізняти&
ся порівняно із випадком осіб, які здійснюють
виключно підприємницьку діяльність. Зокрема
з точки зору цілей діяльності органів держав&
ної та місцевої влади створення транскордон&
ного агропромислового кластеру повинно при&
зводити до збільшення податкових та інших
обов'язкових платежів, зростання кількості
робочих місць, покращення екологічної ситу&
ації в регіоні тощо. Вивчення механізмів дії
факторів, які призводять до таких змін потре&
бує окремого дослідження, а у цій роботі ефек&
тивність утворення транскордонного агропро&
мислового кластеру розглядатиметься з точки
зору підприємств, що прагнуть максимізувати
свій прибуток з урахуванням необхідних об&
сягів інвестиційних ресурсів.

Загалом утворення кластерів дає підприє&
мствам, які є їхніми учасниками, такі головні
додаткові переваги:

1) доступ до додаткових ресурсів. Зокрема
це можуть бути ресурси, які певні учасники
кластеру надають іншим його учасникам. Водно&
час такі ресурси можуть мати і нематеріальний
характер та включати відомості про: нові тех&
нологічні процеси та інші види інновацій, пере&
довий досвід щодо організації господарської
діяльності, постачальників та споживачів про&
дукції тощо. Також можливою є ситуація, за
якої учасники кластеру, об'єднавшись, можуть
спільно використовувати певний вид ресурсу,
тим самим отримавши економію своїх коштів
порівняно із випадком, коли придбання та (або)
експлуатація цього ж ресурсу здійснюється
окремо кожним із учасників;

2) можливість отримувати певні ресурси за
більш низькою ціною або використовувати їх з
меншими витратами. Зокрема це може стосу&
ватися вартості матеріалів, які підприємства
отримуватимуть від постачальників, які теж є
учасниками кластеру. Загалом ефект зміни вит&
рат на придбання та (або) використання вироб&
ничих та фінансових ресурсів внаслідок вход&
ження підприємств до кластерів є особливо
відчутним у разі, якщо такі кластери мають
транскордонний або транснаціональний харак&
тер. Це обумовлено тим, що у цьому випадку
підприємства — учасники кластеру належать
до різних країн, у яких ціни на ресурси можуть
суттєво відрізнятися;

3) отримання доступу до додаткових по&
слуг, результати яких купуватимуться підприє&
мствами — учасниками кластеру. Водночас
учасники кластеру можуть отримувати доступ
як до зовсім нових для них послуг, так і до біль&
ших обсягів традиційних видів послуг;

4) отримання доступу до більш дешевих по&
слуг, результати яких купуватимуться підприєм&
ствами — учасниками кластеру. Зокрема от&
римання такого доступу може відбуватися у
випадку, коли підприємства, які провадять од&
наковий вид економічної діяльності, об'єднав&
шись у кластер, спільно купують результати
певних послуг. Для прикладу, до цих послуг
можна віднести проведення маркетингових
досліджень, стимулювання збуту продукції
тощо. Очевидно, що за таких умов видатки на
придбання цих видів послуг зменшуються обер&
нено пропорційно до зростання кількості об'єд&
наних у кластер підприємств, які провадять
однаковий вид економічної діяльності;

5) вдосконалення виробничої програми та
асортиментної політики підприємств, зокрема,
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завдяки збільшенню частки обсягів виготовлен&
ня та реалізації тих видів продукції, виробниц&
тво й збут яких для відповідних підприємств є
найбільш прибутковими. Це відбувається у ви&
падку, коли підприємства, об'єднавшись у кла&
стер, розподіляють між собою напрями свої
діяльності. Тоді кожне підприємство може зо&
середитися на виробництві тих видів продукції,
прибутковість яких є для підприємства най&
більш високою. Отже, формування кластеру за
певних умов може підвищити ступінь спеціалі&
зації його учасників, що забезпечуватиме
підвищення прибутковості їх господарської
діяльності;

6) зниження норм витрат певних видів ре&
сурсів на виконання деяких видів операцій, по&
в'язаних із виготовленням та збутом продукції
учасниками кластеру. Прикладом такого зни&
ження може виступати економія ресурсів, по&
в'язаних із транспортуванням матеріалів та
(або) готової продукції внаслідок того, що
учасники кластеру є між собою географічно
близькими;

7) зниження ризику господарської діяль&
ності підприємств. Таке зниження у разі вход&
ження підприємства до складу певного класте&
ру може бути обумовлено, зокрема, підвищен&
ням стабільності надходжень матеріалів та ін&
ших видів ресурсів, а також зростанням рівня
передбачуваності майбутнього попиту та цін на
продукцію. Також джерелом зменшення ризи&
ку господарської діяльності підприємств, які
входять до складу кластеру, може виступати не
лише зменшення невизначеності, притаманної
зовнішньому середовищу цих підприємств, але
й підвищення їх здатності пристосовуватися до
змін за рахунок покращення гнучкості та про&
гресивності виробничо&збутових процесів та їх
ресурсного забезпечення.

Таким чином, можна виділити сім напрямів
можливих переваг від входження підприємств
до складу кластерів. Проте слід відзначити, що
не завжди таке входження призводить лише до
позитивних для підприємства наслідків за усі&
ма переліченими вище їх напрямами. Зокрема
можливою є ситуація, за якої підприємство&
учасник кластеру буде вимушене продавати
свою продукцію іншому учаснику за більш
низькою ціною, проте, згідно із довгостроко&
вими контрактами і у значних обсягах. У цьому
випадку підприємство, яке поставляє продук&
цію, втратить частину свого прибутку внаслі&
док зниження цін на продукцію, однак, може
отримати додатковий економічний зиск вна&
слідок зростання обсягів збуту та зниження ри&
зикованості комерційної діяльності.

З викладеного вище, зокрема, випливає той
факт, що доцільність входження підприємства
до складу певного кластеру повинна бути по&
передньо ретельно оціненою. Критерієм тако&
го оцінювання може виступати величина над&
прибутку. Ця величина являє собою різницю
між фактичним обсягом чистого прибутку
підприємства та мінімально припустимим з точ&
ки зору його власників обсягом цього прибут&
ку. Своєю чергою мінімально припустимий з
точки зору власників підприємства обсяг його
чистого прибутку визначається як добуток се&
редньорічної величини активів підприємства та
мінімально припустимої для його власників
норми прибутковості інвестицій. Ця норма за&
галом, повинна встановлюватися самостійно
власниками та менеджерами підприємства та
включати безризикову норму інвестицій, а та&
кож різноманітні надбавки до неї, серед яких
найбільш значною є надбавка за ризикованість
господарської діяльності.

Отже, входження підприємства до складу
кластеру є доцільним, якщо надприбуток цьо&
го підприємства після такого входження зрос&
те. При цьому і інші підприємства&учасники
кластеру повинні отримувати певний економі&
чний зиск від входження нового підприємства
до цього кластеру. Цей зиск відображатиметь&
ся у зростанні надприбутку, принаймні, у дея&
ких учасників кластеру, у той час, коли надпри&
буток усіх інших учасників кластеру не знижу&
ватиметься. Таким чином, ефективність утво&
рення кластеру можна представити у вигляді
матриці, кожен елемент якої характеризує при&
ріст надприбутку певного учасника (кожному
з учасників — реципієнтів додаткового надпри&
бутку відповідає певний стовпець матриці) від
входження до складу кластеру іншого учасни&
ка (кожному з учасників, які генерують надпри&
буток від входження у кластер, відповідає пев&
ний рядок матриці).

Враховуючи викладене вище, доцільно вка&
зати на такі два моменти:

— по&перше, для будь&якого виду кластерів
необхідно розрізняти індивідуальну та загаль&
ну економічну ефективність його утворення.
Індивідуальна ефективність утворення класте&
ру характеризуватиметься сумою значень еле&
ментів матриці економічних наслідків від тако&
го утворення за відповідним її стовпцем. Якщо
ж застосовувати відносні показники оцінюван&
ня, то цю суму можна зіставити із інвестиція&
ми, які відповідний учасник поніс у зв'язку із
входженням до складу кластеру, або із вели&
чиною надприбутку цього учасника у випадку,
якщо б він відмовився від входження до клас&



46
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2020

теру. Стосовно загальної
економічної ефектив&
ності утворення класте&
ру, то вона характеризу&
ватиметься сумарною ве&
личиною усіх значень
елементів матриці еконо&
мічних наслідків від та&
кого утворення;

— по&друге, ефек&
тивність утворення клас&
теру відіграє важливу
роль у забезпеченні стій&
кості кластеру. Дійсно,
для того щоб кластер був
стійким, його утворення
повинно призводити до
позитивного економіч&
ного ефекту у всіх учас&
ників. Водночас вихід
будь&якого учасника зі
складу кластеру не пови&
нен призводити до збіль&
шення величини надпри&
бутку будь&якого іншого
учасника (учасників) цьо&
го кластеру. У формалі&
зованому вигляді ці умо&
ви можна подати таким
чином: для належної стійкості кластеру
підприємств необхідно, щоб значення усіх еле&
ментів матриці економічних наслідків від утво&
рення кластеру не були від'ємними, а за кож&
ним рядком та кожним стовпцем цієї матриці
розташовувався хоча б один додатній елемент.

Проте необхідно відзначити той факт, що
побудова матриці економічних наслідків від
утворення кластеру може стикатися із суттє&
вими труднощами. Ці труднощі, зокрема, пов'я&
зані із необхідністю враховувати вплив значної
кількості чинників, які обумовлюють еконо&
мічну ефективність утворення кластеру. Також
слід зважати на те, що поділ економічних
наслідків від такого утворення за учасниками
кластеру (тобто визначення частки впливу
кожного учасника на ці наслідки) може бути
ускладнений можливим мультиплікативним
ефектом (за якого спільний вплив учасників не
може бути повною мірою розподіленим за кож&
ним з них).

Стосовно врахування чинників, які обумов&
люють економічну ефективність утворення
кластеру, то таке врахування повинно базува&
тися на попередньому групуванні цих чинників,
а також на встановленні зв'язків між ними. Вод&
ночас доцільно побудувати модель взаємо&

зв'язків між цими чинниками та їх групами, яка
має ієрархічний характер і містить три рівня, а
саме (рис. 1):

1. Базовий рівень, який включає сім чин&
ників, які лежать в основі формування еконо&
мічної ефективності утворення кластеру. Ці
чинники відповідають переліченим вище напря&
мам можливих переваг від входження під&
приємств до складу кластерів. Отже, до чин&
ників базового рівня слід віднести такі: зміна
обсягів ресурсного забезпечення господарсь&
кої діяльності; зміна цін на ресурси та витрат,
пов'язаних із їх використанням; зміна обсягів
послуг, результати яких купуватимуться; зміна
цін (тарифів) на послуги, які купуватимуться;
зміна виробничої програми та асортиментної
політики; зміна норм витрат певних видів ре&
сурсів на виконання деяких видів операцій, по&
в'язаних із виготовленням та збутом продукції;
зміна рівня ризику господарської діяльності.

2. Середній рівень, який містить чинники, які
є похідними від чинників базового рівня. Ці чин&
ники включають: зміну обсягів господарської
діяльності (насамперед, доходів від реалізації
продукції); зміну прибутковості господарської
діяльності; зміну вартісної величини активів та
зміну норми прибутковості інвестицій. Необ&

Приріст чистого прибутку 
підприємства внаслідок його 
входження до складу кластеру 

Приріст мінімально припустимого 
прибутку підприємства внаслідок 
його входження до складу кластеру 

Зміна 
прибутковості 
діяльності 

Зміна обсягів 
господарської 
діяльності 

Зміна вартісної 
величини 
активів 

Зміна норми 
прибутковості 
інвестицій 

Зміна обсягів 
послуг, 

результати яких 
купуватимуться 
 

Зміна обсягів 
ресурсного 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Зміна 
виробничої 
програми та 
асортиментної 

політики 

Зміна цін на 
ресурси та витрат 

на їх 
використання 

Зміна рівня ризику 
господарської діяльності 

Зміна норм витрат певних видів 
ресурсів 

Зміна цін (тарифів) 
на послуги, які 
купуватимуться 

Приріст надприбутку підприємства  
внаслідок його входження до складу кластеру 

Рис. 1. Модель взаємозв'язків між цими чинниками, які
обумовлюють економічну ефективність утворення кластеру

Джерело: розроблено авторами.
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хідно відзначити, що між усіма переліченими
чинниками є певний взаємозв'язок. Зокрема
зміна обсягів господарської діяльності, як пра&
вило, справляє вплив на її прибутковість.
Своєю чергою зміна величини активів підприє&
мства може обумовити зміну величини його до&
ходів. Зрештою зміна норми прибутковості
інвестицій може викликати зміну величини
активів підприємства (зокрема, із зменшенням
цієї норми схильність підприємства до нарощу&
вання активів повинна зростати).

3. Вищий рівень, який містить чинники, які
безпосередньо впливають на зміну надприбут&
ку підприємства внаслідок його входження до
складу певного кластеру. До цих чинників на&
лежать зміна чистого прибутку підприємства та
зміна мінімально припустимої з точки зору

власників підприємства вели&
чини його чистого прибутку.

Отже, якщо розглядати
взаємозв'язок між першим та
другим рівнями чинників впли&
ву на ефективність входження
підприємства до складу певно&
го кластерного об'єднання, то
з'являється можливість поділу
чинників другого рівня на чо&
тири групи, а саме на: факто&
ри, які обумовлюють вплив на
обсяги господарської діяль&
ності учасників кластеру; фак&
тори, які впливають на прибут&
ковість цієї діяльності; факто&
ри, які справляють вплив на
обсяг активів учасників клас&
теру; фактори, які впливають
на норму прибутковості інвес&

тицій, прийнятну для учасників кластеру. Вод&
ночас можливою є ситуація, за якої один і той
самий чинник першого рівня ієрархії чинників
справляє вплив на декілька чинників другого
рівня.

З викладеного вище випливає, що оцінюван&
ня економічних наслідків можливого входжен&
ня підприємства до складу певного кластеру
потребує попереднього оцінювання наявної
величини надприбутку досліджуваного під&
приємства та встановлення можливостей щодо
збільшення цієї величини. У зв'язку з цим нами
було обчислено величину надприбутку п'ятде&
сяти підприємств харчосмакової промисло&
вості, які розташовані у прикордонних районах
західного регіону України. На підставі викона&
них обчислень було розраховано показник над&

прибутковості підприємств (як
відношення їх надприбутку до се&
редньої вартісної величини ак&
тивів). За результатами цього роз&
рахунку усі підприємства було
поділено на чотири групи, як це
представлено у таблиці 1.

Як випливає з даних, наведених
у таблиці 1, більшість досліджува&
них підприємств характеризували&
ся від'ємною або низькою надпри&
бутковістю. Водночас такі під&
приємства мали найменший рівень
використання їх виробничих по&
тужностей та найбільшу норму
прибутковості інвестицій.

Слід відзначити, що показники
норми прибутковості інвестицій
встановлювалися для кожного з

Назви груп 
підприємств 

Кількість 
підприємств, 
одиниць 

Середня 
прибут-
ковість 
активів, 
частки 
одиниці 

Середня 
норма 

прибутковості 
інвестицій, 
частки 
одиниці 

Середня 
надприбут-
ковість 
активів, 
частки 
одиниці 

Середній 
рівень 

використання 
виробничих 
потужностей, 

частки 
одиниці 

Підприємства із 
високою 
надприбутковістю 

3 0,27 0,17 0,1 0,55 

Підприємства із 
середньою 
надприбутковістю 

8 0,19 0,14 0,05 0,48 

Підприємства із 
низькою 
надприбутковістю 

14 0,15 0,13 0,02 0,41 

Підприємства із 
від’ємною 
надприбутковістю 

25 0,11 0,15 -0,04 0,36 

Таблиця 1. Окремі показники діяльності підприємств
харчосмакової промисловості за 2019 рік, усереднені

за групами цих підприємств

Джерело: розраховано авторами на основі даних про діяльність досліджуваних
підприємств.

Назви груп 
підприємств 

Середній рівень 
ризику 

діяльності, 
пов’язаної із 
постачанням 
ресурсів, балів 

Середній 
рівень ризику 
виробничої 
діяльності, 

балів 

Середній 
рівень 
ризику 
збутової 
діяльності, 

балів 

Середній рівень 
ризику 

фінансово-
інвестиційної 

діяльності, балів

Підприємства із 
високою 
надприбутковістю 

6,4 3,2 7,3 4,8 

Підприємства із 
середньою 
надприбутковістю 

7,2 4,0 8,1 5,3 

Підприємства із 
низькою 
надприбутковістю 

6,9 4,1 8,4 5,8 

Підприємства із 
від’ємною 
надприбутковістю 

8,6 5,1 9,2 6,5 

Таблиця 2. Рівні окремих видів економічних ризиків
господарської діяльності підприємств

Джерело: усереднено авторами на основі опитування власників та менеджерів
досліджуваних підприємств.
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досліджуваних підприємств окремо на
підставі опитування їх власників та менед&
жерів. Також ними було оцінено рівні ок&
ремих видів економічних ризиків госпо&
дарської діяльності підприємств у десяти&
бальній шкалі (табл. 2).

З даних, представлених у таблиці 2,
випливає, що найбільший рівень ризику,
на думку власників та менеджерів дослід&
жуваних підприємств, є притаманним їх
діяльності, пов'язаної із постачанням ре&
сурсів, а також збутовій діяльності. Про&
те зменшення рівня цих ризиків законо&
мірно обумовить зниження норми прибут&
ковості інвестицій. Цікаво відмітити, що
у разі зниження норми прибутковості
інвестицій для всіх досліджуваних
підприємств на 0,05 з одночасним підви&
щенням рівня завантаження виробничих
потужностей до 0,8 надприбутковість дос&
ліджуваних підприємств суттєво підвищиться
(табл. 3). Зокрема за таких умов надприбут&
ковість усіх підприємств стає додатною.

Отже, суттєве підвищення економічної
ефективності господарської діяльності до&
сліджуваних підприємств потребує зниження
ризикованості цієї діяльності та зростання
рівня використання виробничих потужностей.
Досягнення цих результатів можливо здійсни&
ти на засадах входження досліджуваних під&
приємств до складу транскордонних агропро&
мислових кластерів. Зокрема внаслідок цього
підприємства отримують додаткові ринки збу&
ту та доступ до прогресивних технологічних
процесів.

ВИСНОВКИ
1. Однією з можливих форм встановлення

дієвих взаємозв'язків між суб'єктами агропро&
мислового комплексу є формування агропро&
мислових кластерів. Водночас такі кластери
можуть містити учасників із сусідніх країн, тоб&
то бути транскордонними. Для того щоб вход&
ження певної особи до складу транскордонно&
го агропромислового кластеру було доцільним,
таке входження повинно забезпечувати належ&
ний рівень економічної ефективності, зокрема,
отримання підприємствами&учасниками клас&
теру належної величини надприбутку.

2. Існує значна кількість чинників, які справ&
ляють вплив на рівень економічної ефектив&
ності утворення транскордонного агропромис&
лового кластеру. Доцільно поділити ці чинни&
ки на чотири групи, а саме на: чинники, які обу&
мовлюють вплив на обсяги господарської
діяльності учасників кластеру; чинники, які

впливають на прибутковість цієї діяльності;
чинники, які справляють вплив на обсяг активів
учасників кластеру; чинники, які впливають на
норму прибутковості інвестицій, прийнятну для
учасників кластеру.

3. У роботі було обчислено величину над&
прибутку п'ятдесяти підприємств харчосмако&
вої промисловості, які розташовані у прикор&
донних районах західного регіону України, та
розраховано їх надприбутковість. Було вста&
новлено, що суттєве підвищення ефективності
господарської діяльності досліджуваних
підприємств потребує зниження рівня їх ризи&
кованості та покращення використання вироб&
ничих потужностей. Досягнення цих резуль&
татів можливо здійснити на засадах входжен&
ня досліджуваних підприємств до складу
транскордонних агропромислових кластерів.

4. Подальші дослідження за темою цієї
статті потребують вдосконалення методоло&
гічних засад обчислення ефекту від утворення
транскордонного агропромислового кластеру
для тих його учасників, що не ставлять за мету
отримання та максимізацію величини прибут&
ку.
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