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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання підпри�

ємства вимушені швидко трансформувати свою
стратегію розвитку, підлаштовуючись під зміни
зовнішнього середовища, втрату традиційних
ринків збуту, зменшення обсягу внутрішнього
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У статті розглянуто можливі напрями формування та реалізації інвестиційного потенціалу плодоовочевих кон#
сервних підприємств у сучасних умовах з огляду на те, що глобальний характер негативних факторів формування
інвестиційного потенціалу не може бути подоланий при низькому рівні інтегрованості підприємств галузі. Вказано
переваги та недоліки кожного напряму удосконалення організаційних форм функціонування консервних підприємств.
Обгрунтовано необхідність впровадження кластерної моделі розвитку плодоовочевих консервних підприємств із
метою реалізації наявних інвестиційних можливостей.

Визначено потенційний позитивний вплив кластеризації на усіх учасників процесу, який полягатиме у підви#
щенні продуктивності підприємств, більш ефективному впровадженні інновацій та передового досвіду, зниженні ви#
трат на придбання нових технологічних рішень, вирішенні сировинної проблеми, а також підвищенні зайнятості на#
селення тощо. Запропоновано та обгрунтовано алгоритм створення плодоовочевого кластеру, що складається із семи
етапів, реалізація яких має бути покладена на ініціатора створення кластеру.

The article examines possible ways of formation and realization of investment potential of fruit and vegetable canning
enterprises in modern conditions due to the fact that the global nature of negative factors of the investment potential can
not be overcome at a low level of integration of the industry. We have specified advantages and disadvantages of each
directions of improvement of organizational forms of functioning canning companies. We substantiated the necessity of
introduction of cluster model of development of fruit and vegetable canning enterprises to implement existing investment
opportunities.

We determined the positive impact of clustering on all stakeholders, such as increasing the productivity of enterprises,
effective implementation of innovation and excellence, lowering the cost of acquisition of new technological solutions,
solving resource problems, increasing employment and so on. We proposed and substantiated the algorithm of creation
the fruit and vegetable cluster, which consists of seven stages, the implementation of which should be entrusted to the
initiators of the cluster.
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ринку та посилення конкуренції. При цьому
підприємства відчувають гострий дефіцит
фінансових ресурсів, тому мають робити ак�
цент у першу чергу на організаційно�економі�
чних заходах, які не потребують значних інве�
стицій.
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ПЛОДООВОЧЕВІ КОНСЕРВНІ
ПІДПРИЄМСТВА

України відіграють важливу роль у кон�
тексті продовольчої безпеки країни. Однак ди�
наміка розвитку даного виду виробництва має
негативний характер через цілу низку причин,
не зважаючи на значний рівень інвестиційного
потенціалу. Тому актуальною науковою зада�
чею є пошук та обгрунтування ефективних на�
прямів формування та реалізації інвестиційно�
го потенціалу плодоовочевих консервних під�
приємств України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню проблем формування та ви�

користання інвестиційного потенціалу при�
свячено ряд наукових робіт відомих учених:
О.Ф. Балацького, Р.М. Бойчука, П.А. Веригіна,
М.В. Ґудзь, І.З. Должанського, Н.С. Красно�
кутської, О.І. Лайко, М.Ф. Маскулова, П.В. Осі�
пова, Ф.С. Тумусова, А.С. Федоніна, Г.В. Хом�
калова, А.В. Цуреліна, Г.К. Ялового.

Разом з тим, динамічна зміна зовнішнього
середовища є причиною того, що чимало мето�
дичних підходів до формування та реалізації
інвестиційного потенціалу не відповідають су�
часним умовам України та не адаптовані до
особливостей розвитку окремих галузей та
видів виробництв.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити та дослідити ос�

новні напрями формування та реалізації інвес�
тиційного потенціалу плодоовочевих консерв�
них підприємств України шляхом удосконален�
ня організаційних форм функціонування гос�
подарюючих суб'єктів

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз факторів формування інвестицій�

ного потенціалу підприємств плодоовочево�
го консервного виробництва виявив наявність
системного протиріччя: глобальний характер
негативних факторів впливу на інвестиційний
потенціал при низькому рівні інтегрованості
підприємств галузі [1, с. 11]. Тому, на нашу
думку, задача ефективного розвитку інвести�
ційного потенціалу підприємств плодоовоче�
вої консервної промисловості може бути ви�
рішена шляхом удосконалення організацій�
них форм функціонування господарюючих
суб'єктів. Загальним вектором у цьому про�
цесі має стати координація та поєднання зу�
силь усіх учасників галузі з вирощування,
зберігання та переробки плодів, овочів та
ягід.

У відповідності до поглядів провідних вче�
них�економістів, удосконалення організацій�
них форм господарювання підприємств АПК з
метою активізації інвестиційної діяльності
може відбуватись по одному із чотирьох основ�
них напрямків:

1) посилення державної підтримки шляхом
реалізації програмно�цільового підходу роз�
витку підприємств галузі [2—4];

2) підвищення ролі галузевих та міжгалузе�
вих асоціацій;

3) активізація процесів вертикальної інтег�
рації та кооперації [5];

4) перехід до кластерної моделі розвитку
[6—10].

Позитивним прикладом реалізації програм�
но�цільового підходу розвитку плодоовочевих
консервних підприємств є досвід республіки
Білорусь [11]. У цій країні послідовно затверд�
жено та реалізовано Програму розвитку кон�
сервної галузі на 2003—2005 роки [12], Програ�
му виробництва плодоовочевої консервованої
продукції в Республіці Білорусь в 2012—2015
роках [13].

Розвиток плодоовочевих консервних
підприємств Білорусі відбувається на основі ди�
рективного планування та за всебічної підтрим�
ки держави. Побудовано нові сучасні вироб�
ництва з випуску консервованої продукції, про�
ведено технічне переоснащення низки консер�
вних заводів. Реалізація заходів програми доз�
волила практично повністю забезпечити потре�
би республіки в соковій продукції, консервах з
огірків і зеленого горошку. Істотно збільшило�
ся виробництво консервів з томатів, із гриба�
ми, квасолею, томатних соусів, кукурудзи кон�
сервованої [11].

Однак більшість плодоовочевих консервних
підприємств України мають приватну форму
власності і за існуючих економічних умов роз�
раховувати на фінансову підтримку держави не
можуть. До того ж в Україні практично відсут�
ній позитивний досвід реалізації цільових про�
грам розвитку підприємств АПК. Тому, на нашу
думку, програмно�цільовий підхід не може роз�
глядатись як основний організаційний напря�
мок удосконалення процесів формування та
реалізації інвестиційного потенціалу вироб�
ників плодоовочевих консервів.

Доволі розповсюдженою практикою в Ук�
раїні є створення галузевих та міжгалузевих
асоціацій з метою підвищення конкурентосп�
роможності та інвестиційної привабливості
харчових підприємств. Активно діють Націо�
нальна асоціація цукровиків України, "Союз
птахівників України", Асоціація виробників



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2015
молока, "Укрм'ясо" тощо. Асоціація підпри�
ємств "Овочі України" поєднує на даний момент
66 суб'єктів господарювання, однак в існуючих
умовах має недостатній вплив на формування
інвестиційної політики в галузі. Актуальною
задачею є створення та посилення ролі добро�
вільних галузевих об'єднань плодовоочевих
консервних підприємств за прикладом деяких
інших галузей АПК. Разом з тим, слід відверто
сказати, що галузеві асоціації є недостатньо
дієвим інструментом розвитку інвестиційного
потенціалу, оскільки не мають реальних ва�
желів впливу та інструментів реалізації інвес�
тиційних можливостей.

Досвід найбільш успішних підгалузей АПК
(кондитерської, пивобезалкогольної, птахів�
ництва) наочно демонструють успішність стра�
тегії вертикальної інтеграції та концентрації
виробництва. Загальний алгоритм реалізації
зазначеної стратегії є наступним [11]:

1. Придбання (приватизація) діючого під�
приємства.

2. Модернізація виробничих фондів з метою
налагодження випуску найбільш затребуваної
номенклатури продукції.

3. Формування стабільного грошового по�
тока на основі випуску базового асортименту,
формування первинного інвестиційного потен�
ціалу.

4. Створення стабільної сировинної бази
шляхом самостійного вирощування плодів чи
тісного співробітництва із аграрними підприє�
мствами.

5. Покращення маркетингової стратегії
шляхом виведення на ринок потужного брен�
ду.

6. Розширення асортименту продукції, ви�
робництво продуктів з високим маржинальним
прибутком.

7. Нарощування та капіталізація грошових
потоків.

8. Поглиблення вертикальної інтеграції та
диверсифікації, шляхом придбання або ство�
рення нових підприємств.

9. Вихід на фондову біржу шляхом прове�
дення IPO чи випуску облігацій.

Модель розвитку на основі вертикальної
інтеграції найбільше підходить для потужних
аграрних холдингів. Її реалізація на малих та
середніх підприємствах АПК у сучасних умо�
вах неможлива. Тому, на нашу думку, ключо�
вим організаційним напрямом формування та
реалізації інвестиційного потенціалу підпри�
ємств плодоовочевого консервного виробниц�
тва має стати впровадження кластерної моделі
розвитку. Вона, зокрема, передбачає розташу�

вання у безпосередній близькості кінцевих ви�
робників, постачальників, дослідницьких лабо�
раторій, навчальних установ, що є рушійними
факторами розвитку регіональної економіки.

Зростаюча кількість досліджень по всьому
світові вказує, що географічна близькість
відповідних економічних видів діяльності дає
можливість для більш високого рівня продук�
тивності та інновацій [14, с. 215], а також сприяє
залученню інвестиційних ресурсів, реалізації
інвестиційних можливостей, забезпеченню ви�
соких стандартів якості продукції посилання.

Впровадження кластерного підходу надає
підприємствам перевагу над більш ізольовани�
ми конкурентами, надає доступ до більшої
кількості постачальників та послуг підтримки,
адаптованих до вимог споживачів, до досвід�
ченої та висококваліфікованої робочої сили, та
сприяє передачі знань та навичок. Кластерний
підхід дає можливість компаніям фокусувати�
ся на тому, що вони знають та роблять найкра�
ще, не займаючись речима, які вони не можуть
зробити найкращим чином. Компанії також
виграють від синергії. Серед усіх переваг клас�
терного підходу, найбільш важливим є доступ
до інновацій, знань та "ноу�хау" [15].

Кластери, які вже функціонують, мають та�
кож надійні внутрішні джерела фінансової й
технічної підтримки: тимчасово вільні засоби
членів кластерної системи, мобілізовані засо�
би амортизаційного фонду та ін. Окрім того,
перехід до кластерної моделі розвитку дозво�
лить сконцентрувати всі ресурсні сили (вироб�
ничі, природні, інтелектуальні, матеріальні,
інформаційні й інші) на географічно обмеженій
території, а також надасть широкі можливості
для тісної взаємодії влади й бізнесу, стратегіч�
ного планування розвитку регіону, поліпшен�
ня інвестиційного мікроклімату. Кластери інно�
ваційно�інвестиційної спрямованості, що фун�
кціонують у найбільш привабливих секторах
економіки, дозволяють більш ефективно вико�
ристати залучений капітал, що є особливо ак�
туальним для України в умовах гострого недо�
ліку інвестиційних ресурсів, і виступають дію�
чим інструментом розвитку перспективних га�
лузей, що сприяють розвитку країни в цілому
[16].

Розвиток плодоовочевих консервних під�
приємств відповідно до кластерної моделі є
цілком закономірним, оскільки галузь в силу
технологічних та географічних причин схиль�
на до високого ступеня інтеграції із сільсько�
господарськими підприємствами.

У випадку плодоовочевих консервних
підприємств метою створення кластерів має
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бути вирішення ключових проблем, що заважа�
ють розвитку виробництва: відсутність стабіль�
них сировинних зон, недостатній розвиток ло�
гістики, а також недостатня інноваційність тех�
нологічних процесів та продуктів.

При цьому впровадження кластерної мо�
делі розвитку у виробництві плодоовочевої
консервної продукції дозволить вирішити низ�
ку актуальних для держави завдань:

— підвищення зайнятості населення у сіль�
ській місцевості й поліпшення кадрової інфра�
структури регіону;

— підвищення конкурентоспроможності
регіонів у цілому й підприємств�членів класте�
ра зокрема;

— можливість участі у великих інвестицій�
них програмах;

— зменшення витрат на дотації економічно
слабким регіонам при збільшенні бази оподат�
кування;

— можливість більш швидкого й ефектив�
ного розподілу й використання нових знань, на�
укових досліджень і відкриттів [16].

На нашу думку, створення плодоовочевого
кластеру є найбільш доцільним та оптимальним
напрямом удосконалення процесів формування
та реалізації інвестиційного потенціалу плодо�
овочевих консервних підприємств з точки зору
структури та особливостей розвитку даної
підгалузі харчової промисловості. Позитивний
вплив кластерізації полягатиме у наступному:

— вирішення сировинної проблеми шляхом
посилення співпраці між сільськогосподарсь�
кими та переробними підприємствами плодо�
овочевого підкомплексу;

— покращення інвестиційного клімату в га�
лузі, як наслідок посилення співпраці із орга�
нами місцевої та державної влади;

— інтенсифікації впровадження нових тех�
нологій, як наслідок координації зусиль нау�
кових установ, плодоовочевих підприємств,
виробників та імпортерів обладнання;

— підвищення рівня кадрової складової
інвестиційного потенціалу шляхом створення
системи підготовки та перепідготовки персона�
лу в рамках кластеру;

— покращенні умов реалізації продукції на
основі консолідації виробників плодоовочевих
консервів при проведенні переговорів із торгі�
вельними підприємствами;

— зниження витрат на придбання та роз�
повсюдження технологій тощо.

Для місцевих органів влади ефект від впро�
вадження плодоовочевого кластеру полягати�
ме в підвищенні величини податкових надход�
жень, зростанні зайнятості населення, поліп�

шенні соціально�економічного становища в ре�
гіоні при мінімальних фінансових витратах на
створення та забезпечення діяльності класте�
ру з боку органів місцевої влади.

Перехід до кластерної моделі розвитку має
відбуватися на засадах проактивності, добро�
вільності, солідарності та економічної ефек�
тивності.

Загальна послідовність дій при утворенні
плодоовочевого кластеру може бути такою:

1. Налагодження комунікативних зв'язків та
проведення роз'яснювальної роботи. Основною
задачею цього етапу є формування у потенцій�
них учасників кластеру вичерпного розуміння
необхідності, механізму та послідовності впро�
вадження кластерної моделі розвитку. Провідна
роль при цьому належить ініціатору або ж фаси�
літатору процесу, до функцій якого відноситься
саме мотивація учасників кластеру до спільних
дій. У ролі фасилітатору можуть виступати дер�
жавні та місцеві органи влади, профільні наукові
установи, підприємства, що мають стратегічне
бачення розвитку галузі тощо.

2. Визначення ролі кластеру та стратегічних
задач його формування. При цьому необхідно
дослідити якісні та кількісні характеристики
майбутнього кластеру. Якісний аналіз характе�
ристик кластерного утворення має полягати у
визначені характеру взаємодії учасників техно�
логічного процесу, починаючи від вирощуван�
ня плодів та овочів й закінчуючи їх реалізацією.
При цьому слід виокремити сектори, що мають
найбільший рівень впливу на переробку плодо�
овочевої продукції. Для цього слід провести
аналіз за моделлю "витрати�випуск".

Критерієм вибору регіонів для створення
кластерів доцільно визначити коефіцієнт лока�
лізації, що використовується для вимірювання
просторової концентрації компаній промисло�
вого сектору. Оскільки вирішальним фактором
розміщення підприємств консервної промисло�
вості є близькість до сировинної зони, то об�
грунтованим є використання коефіцієнту лока�
лізації саме за цим параметром. Додатково у
процесі кількісного аналізу доцільно викорис�
товувати показники: коефіцієнт локалізації
виробництва плодоовочевих консервів; частка
експорту та імпорту продукції, що припадає на
дану територіальне утворення; обсяг спожи�
вання продукції у межах кластеру.

Коефіцієнт локалізації (Кл) або концент�
рації виробництва на території регіону обчис�
люється за формулою:

..

..
(1),
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де Пв.р. — частка підприємств галузі у за�

гальному обсязі виробництва промислової про�
дукції області;

Пв.к. — частка підприємств галузі у загаль�
ному обсязі виробництва промислової про�
дукції країни.

Для галузей спеціалізації показник Кл
має бути більшим 1. Розмір коефіцієнта
свідчить про ступінь спеціалізації району
щодо виробництва того чи іншого виду про�
дукції.

3. Визначення географічних кордонів клас�
теру на основі результатів попереднього ета�
пу. Кластер може бути сформованим у межах
однієї чи кількох областей. Загальним принци�
пом є вибір такого кордону, що дозволить по�
єднати якнайбільшу кількість учасників без
втрати технологічної однорідності та керова�
ності процесами.

4. Визначення загальної моделі кластеру та
кластероутворюючих підприємств. У залеж�
ності від особливостей галузі, структура кла�
стеру може бути різною. Проте у будь�якому
разі вона має бути побудована на принципах
оптимальної ефективності взаємодії учас�
ників.

5. Розробка стратегічного плану розвитку
кластеру, розробка положення про плодоово�
чевий консервний кластер та стратегічної про�
грами його розвитку. У загальному вигляді
стратегічні цілі кластеру є традиційними: мак�
симізація прибутку усіх учасників, збільшення
частки ринку, капіталізація грошового потоку,
виконання соціальної функції. Проте відпові�
дно до стадії життєвого циклу кластеру та його
внутрішньої структури стратегічний план роз�
витку матиме відмінні пункти. Наприклад, на
етапі формування кластеру актуальними є
стратегії гармонізації інвестиційного середови�
ща, синхронізація розвитку учасників класте�
ру, формування первинного сталого грошово�
го потоку.

Агресивна стратегія управління інвестицій�
ним потенціалом у більшій мірі притаманна кла�
стерам, що мають сформовану структуру та
володіють достатньо сталим розвинутим потен�
ціалом залучення інвестицій.

6. Визначення тактичних дій учасників кла�
стеру на найближчу перспективу.

7. Алгоритмізація механізмів взаємодії
учасників кластеру та визначення зон відпові�
дальності. Найбільш дискусійними питаннями
при цьому можуть стати механізм розподілу
ринку збуту, визначення частки кожного
підприємства у спільних інвестиційних проек�
тах тощо.

Наразі формування кластерної моделі роз�
витку підприємств плодоовочевого консервно�
го виробництва відбувається на базі потужних
лідерів галузі. При цьому, вплив профільних
наукових установ, галузевих асоціацій та
органів влади є мінімальним. Активна участь
дрібних підприємств здатна підсилити наявні
стратегічні переваги та сформувати цілісне ба�
чення напрямків розбудови галузі на основі
реалізації інвестиційного потенціалу та макси�
мального врахування інтересів усіх учасників
ринку.

Стратегічні задачі створення плодоовочево�
го кластеру можуть бути визначені так: підви�
щення інвестиційного потенціалу підприємств
плодоовочевого консервного виробництва за
рахунок спільної реалізації інвестиційних мож�
ливостей підприємств�учасників Кластеру та
сприяння інноваційному розвитку виробницт�
ва, зберігання, переробки та реалізації плодів
та овочів на основі добровільного поєднання
зусиль усіх учасників кластеру.

Якісний аналіз характеристик кластерів, що
формуються, був проведений на основі моделі
"витрати�випуск". Було виявлено, що промис�
лова переробка овочів та фруктів має тісні еко�
номічні зв'язки з рядом секторів народного гос�
подарства. Найбільша частка проміжного спо�
живання припадає на наступні галузі (модель
витрати�випуск):

— виробництво інших харчових продуктів;
— освіта;
— охорона здоров'я та соціальна допомо�

га.
Проте найбільша частка у споживанні про�

дуктів переробки плодів та овочів традиційно
припадає на домашні господарства.

Серед забезпечуючих видів діяльності слід
виділити такі:

— рослинництво, а саме: вирощування пло�
дів та овочів;

— виробництво скла, а саме: склотари;
— оптова і роздрібна торгівля;
— виробництво жирів.
Таким чином при формуванні кластеру не�

обхідно приділити підвищену увагу таким ха�
рактеристикам регіону:

— забезпеченість сировиною;
— рівень споживання продукції та купівель�

на спроможність населення;
— споживчий потенціал закладів освіти та

охорони здоров'я;
— наявність у регіоні підприємств з вироб�

ництва скла та харчових жирів;
— розвиненість торгівельної інфраструкту�

ри.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 23, 2015

31

Зважаючи на територіально�адміністратив�
ний устрій України, доцільно розвивати клас�
тери у межах області або економічного райо�
ну, де наявні усталені господарські зв'язки та
співробітництво на рівні місцевої влади.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У роботі проаналізовано основні напрями
формування та реалізації інвестиційного по�
тенціалу підприємств АПК, що займаються ви�
робництвом, зберіганням, переробкою та реа�
лізацією плодоовочевої продукції шляхом
вдосконалення організаційних форм господа�
рювання. Визначено, що, зважаючи на струк�
туру та територіальне розміщення плодоово�
чевих підприємств, найбільш доцільним напря�
мом удосконаленням процесів формування та
реалізації їх інвестиційного потенціалу є впро�
вадження кластерної моделі розвитку.

Запропоновано та обгрунтовано схему
організації та взаємодії учасників плодоовоче�
вого кластеру. Представлено алгоритм утво�
рення плодоовочевого кластеру, що принципо�
во складається із семи етапів, впровадження
яких покладено на ініціатора (фасилітатора)
створення кластеру.

Метою подальших наукових досліджень має
стати розробка детальної моделі утворення
плодоовочевого кластеру на основі поєднання
зусиль та економічних інтересів виробників
плодів та ягід, переробних підприємств АПК,
наукових установ та органів державної і місце�
вої влади.
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