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КЛАСТЕРНА СИСТЕМА В ХАРЧОВІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
У статті розглядаються передумови формування регіональних кластерів у харчовій промисло
вості, досвід формування таких кластерів на території України, а також пропонується нова мо
дель харчового регіонального кластера.
This paper reviews the prerequisites for the formation of regional clusters in the food industry,
experience of such clusters in Ukraine, the author offers a new model of regional food cluster.

Ключові слова: кластер, регіони, харчова промисловість, агропромисловий комплекс.
Key words: сluster, regions, food industry, agriculture.
ВСТУП

Інтенсивне зростання біотехнологій, наро
щування обсягів виробництва комп'ютерів та
програмного забезпечення до них, хімічної,
фармацевтичної промисловості та ряду інших
інноваційних технологій зумовили суттєвий
прогрес у традиційних галузях, до яких відно
ситься продовольчий комплекс.
За технологічним та економічним змістом
харчова промисловість є високоінтегрованою
з сільським господарством галуззю виробниц
тва і природно, що неврожаї, кон'юнктурні ко
ливання цін на сировину та матеріали призво
дять до коливання попиту та пропозиції на ок
ремі види продукції. Найбільш суттєвим еле
ментом підвищення її ефективності виявився
організаційний фактор, пов'язаний з терито
ріальними об'єднаннями виробників, коли пе
ред широким колом конкурентів виступає не
окреме підприємство, а регіональне промисло

ве інноваційне кластерне об'єднання, яке має
можливість скоротити свої трансакційні витра
ти, дякуючи спільній дослідній, технологічній
та економічній кооперації своїх учасників.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Теоретичні аспекти умов та факторів роз
витку промислового виробництва в процесі по
глиблення глобалізації світового господарства,
а також природа та особливості його регулю
вання в європейській інтеграційній моделі грун
товно розглядалися у працях вітчизняних дос
лідників В. Андрійчука, І. Бураковського, А. Галь
чинського, Б. Губського, А. Кредісова, Д. Лук
'яненка, В. Новицького, О. Рогача, О. Рокочої,
А. Філіпенка та багатьох інших.
Разом з тим, у науковій літературі залиша
ються малодослідженими і далекими від прак
тичного застосування кластерні моделі харчо
вої промисловості, які упродовж першої поло
вини ХХІ ст. здатні
Таблиця 1. Обсяг реалізованої промислової продукції
забезпечити висо
у 2008—2009 роках, млн грн.
кий рівень конку
Ɋɿɫɬ
ɑɚɫɬɤɚ ɜ ренції національ
2009/
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ них виробників з
Ƚɚɥɭɡɶ
2008
2009
2008, ɭ
ɭ 2009
міжнар одними
%
ɪɨɰɿ, %
корпораціями.
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɜ ɰɿɥɨɦɭ
779126
668956
-14,1
100
Мета роботи по
ɉɟɪɟɪɨɛɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
588921
479669
-18,55
71,7
лягає в досліджен
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚɩɨʀɜ
ні перспектив фор
110441
124779
12,98
18,65
ɬɚ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ
мування кластерів
Виробництво основних видів промислової продукції [Електронний ресурс] / Державний комітет
в харчовій промис
статистики України. — 2010. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/
ловості України.
prm_ric_u/vov2005_u.html
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна криза, що почалася в Україні в
кінці 2008 року і триває до сих пір, суттєво впли
нула на всі галузі економіки України. Проте
харчова промисловість є однією з небагатьох
галузей народного господарства, що змогли
продемонструвати ріст у 2009 році. Так, згідно
даних Державного комітету статистики Украї
ни у 2009 році обсяг реалізованої продукції хар
чової промисловості склав 124,779 млрд грн.,
що на 14 млрд більше, ніж у 2008 році. При цьо
Рис. 1.Обсяги імпорту та експорту готових
му обсяг реалізації продуктів харчової промис
харчових продуктів в Україні у 2009 році,
ловості склав 18,6% від обсягу реалізованої
млн дол. США
продукції всієї промисловості України (табл. 1).
Товарна структура зовнішньої торгівлі України [Електрон
Варто зазначити, що 13,38% всієї виробле ний ресурс] / Державний комітет статистики України. — 2010.
ної харчової продукції йде на експорт. Так, — Режим доступу:http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/
обсяги експорту готових харчових продуктів за zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0210_u.htm
кордон у 2009 році склали 2,088 млрд дол. США,
що, в свої чергу, склало 5,3% від усього обсягу довольчої безпеки на основі зміцнення міжга
українського експорту. При цьому падіння об лузевих зв'язків та використання принципів
сягів експорту скало 17,1% у порівнянні у 2008 ефективної агропромислової, науковотехніч
ної та інноваційної регіональної політики. Еко
роком (рис. 1).
Як видно з рис. 1, значну частину продуктів номічна стратегія розвитку переробної про
харчування Україна імпортує зза кордону. мисловості, заснована на кластерному підході,
Так, у 2009 році обсягу експорту даної товар повинна бути спрямована на стимулювання
ної групи перевищив обсяг імпорту лише на 2%. розвитку зазначених взаємозв'язків з метою
Проте, в основному в Україні реалізується конкурентного регіонального розвитку харчо
продукти харчування власного виробництва вого комплексу АПК.
Державна стратегія розвитку кластерів по
(табл. 2).
лягає
у створенні умов для їхньої ефективної
Як видно з табл. 2, незважаючи на зростан
роботи.
Роль регіональних влад у цьому на
ня об'сягів торгівлі закордонними продоволь
прямі
повинна
зводитися до створення систе
чими товарами, частка українських товарів за
ми
стимулювання
інноваційноінвестиційної
лишається високою (понад 85%).
діяльності,
спрямованої
на випуск у регіоні
Проте, технологічний рівень розвитку ук
конкурентоспроможної
продукції
харчової пе
раїнського агропромислового комплексу в
реробної
промисловості
регіону,
формування
цілому та харчової промисловості зокрема за
лишається досить низьким. Виходом може ста інноваційного ядра кластера, а також регіо
ти створення кластерів — регіональне об'єд нальної інноваційноінвестиційної системи
харчового комплексу АПК.
нання підприємств різних форм власності.
Термін "кластер" як особливе і самостійне
У сучасних умовах стійкість і конкуренто
явище
в економіці з'явився при дослідженні
спроможність харчового комплексу АПК без
процесів
виникнення географічно локалізова
посередньо залежить від стійкості регіональ
них
груп
компаній і об'єднань у певних видах
них і національних агросистем. У даний час кла
економічної
діяльності. Вперше на це явище
стери взаємопов'язаних галузей повинні стати
звернув
увагу
Альфред Маршал [3], який, роз
рушійною силою розвитку регіональних агро
глядаючи особливості промислових регіонів,
економік.
У зв'язку з цим кластерний підхід (класте відзначив тенденцію до концентрації спеціалі
ризація) може розглядатися як інститут розвит зованих компаній у таких регіонах. Але авто
ку переробної про
Таблиця 2. Частка продажу товарів, вироблених підприємствами
мисловості регіо
на території України, у товарообороті торгової мережі (у %)
нальної економі
ки, як новий ін
струмент регіона
льного управлін
продажу товарів, вироблених підприємствами на території України, у товарообороті торго
ня процесами за вої Частка
мережі. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. — 2010. — Режим
безпечення про доступу:http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/sr/chprt/chprt_u.htm
№ 24, грудень 2010 р.

73

ЕКОНОМІКА АПК
ром кластерного підходу в економіці вважають
М. Портера, який у теорії національної та
місцевої конкурентоспроможності [4] визна
чив, що найбільш конкурентоспроможні транс
національні компанії не розташовані безсис
темно у різних країнах, а мають тенденцію кон
центруватися в одній країні, а в деяких випад
ках — в одному регіоні країни. Цей процес зу
мовлений тим, що одна або декілька фірм, кон
курентоспроможних на світових ринках, роз
повсюджують свій позитивний вплив на близь
ке оточення: постачальників, споживачів, кон
курентів. А успіхи оточення, у свою чергу,
впливають на подальше зростання конку
рентоспроможності певної компанії. Пізніше
М. Портер дає широковідоме визначення кла
стера: "Кластер, або промислова група, — це
група близьких, географічно взаємозалежних
компаній і пов'язаних з ними організацій, які
спільно діють у певному виді бізнесу, характе
ризуються спільністю напрямів діяльності й
взаємодоповнюють один одного" [5, с. 258].
З точки зору С.І. Соколенко, президента
МФСР України, для української економіки
"кластери створюють унікальну підставу для
розвитку інноваційної діяльності, підвищення
продуктивності та рентабельності сектора ма
лих і середніх підприємств. Кластери — істин
не дитя глобалізації, підвищення ролі регіонів,
вони створюють основу для притоку іноземних
інвестицій, навчання широкого кола підпри
ємців й міцного розвитку малого и середнього
підприємництва, підвищення гнучкості та моб
ільності компаній, створення широкого спект
ра мережевих структур. Кластери одночасно
виступають і як форум, в рамках якого ведеть
ся діалог між діловими, урядовими, науковими
колами про шляхи розвитку конкурентних пе
реваг у межах міста, провінції, штату, країни й
навіть на наднаціональному рівні" [7, с. 21].
У даний час переробні територіальнови
робничі комплекси (кластери) повинні стати
рушійною силою розвитку регіональної агро
економіки. Проведенні різноманітні дослі
дження показують, що зростаючий рівень еко
номічної свободи і самостійності переробної
сфери АПК регіонів, у свою чергу, роблять по
мітний вплив не тільки на спрямованість соці
альноекономічного розвитку (прогресивну і
регресивну) регіонів, а й на фактори та інстру
менти, що забезпечують їх конкурентоспро
можність і соціально економічну стійкість.
Які переваги дає кластерний підхід на регі
ональному рівні?
Поперше, регіональні інноваційні класте
ри мають у своїй основі сформовану стійку си
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стему розповсюдження нових технологій,
знань, продукції, так звану технологічну мере
жу, яка спирається на спільну наукову базу.
Подруге, підприємства кластера мають
додаткові конкурентні переваги за рахунок
можливості здійснювати внутрішню спеціаліза
цію і стандартизацію, мінімізувати витрати на
впровадження інновацій.
Потретє, важливою особливістю іннова
ційних кластерів є наявність у їх складі гнуч
ких підприємницьких структур — малих під
приємств, які дозволяють формувати інно
ваційні точки росту економіки регіону.
Почетверте, регіональні інноваційні клас
тери надзвичайно важливі для розвитку мало
го підприємництва: вони забезпечують малим
фірмам високий ступінь спеціалізації при об
слуговуванні конкретної підприємницької ніші,
тому що при цьому полегшується доступ до ка
піталу промислового підприємства, а також ак
тивно відбувається обмін ідеями та передача
знань від фахівців до підприємцям.
Кожен окремо взятий агропромисловий
кластер взаємодіє з агроінноваційним класте
ром регіону в процесах розробки більш ефек
тивних інвестиційних проектів і фінансових
механізмів їх реалізації. У порівнянні з окремо
взятим сільськогосподарським підприємством
чи холдингом кластер має великі можливості
включення до цільових регіональні та інші про
грами, отримання пільгових кредитів, техніки
по лізингу, а отже, можливості інноваційного
розвитку та підвищення конкурентоспромож
ності, виходу на міжрегіональні та міжнародні
ринки, забезпечення гарантованих закупок
продукції у сільгосптоваровиробників, держ
підтримки на основі державноприватного
партнерства.
Вперше підхід до міжфірмової співпраці був
розроблений у Данії в 1989—1990 роках. На
підготовку проекту протягом трьох років було
виділено 25 млн дол., для того щоб визначити
перспективні мережеві структури в країні. Були
підготовлені фахівці, які сприяють виконанню
програми зі створення бажаних мережевих
структур. Згідно з програмою, видавалися
гранти на реалізацію наступних фаз: концеп
туалізація програми, планування розвитку,
здійснення ініціатив кооперації.
Слід зазначити, що агропромисловий ком
плекс за обсягами виробництва перевищує всі
інші сектори економіки країни разом узяті і є
ключовим з позиції споживчого ринку та інве
стиційного потенціалу. Особливу роль у ньому
відіграє "молочна вертикаль": від переробки
молока до постачальників технологій та облад
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нання. Данська Рада з розвитку бізнесу
ʦ̸̛̺̞̦̣̦̞̌̏̌̽ ̡̡̨̨̛̣̯̦̱̌̌̔̌̌̏̚Ͳ̨̛̛̭̣̞̦̞̞̦̭̯̯̱̯̔̔
як орган, що відповідає перед урядом за
розробку концепції кластеризації, ініцію
вав ряд нових розробок у цій області. До
дослідження долучилися Міністерство
ʿ̨̡̛̬̱̯̔
бізнесу і промисловості, Міністерство
̵̸̬̱̦̦̌̏̌́
досліджень, Міністерство освіти, Мініс
терство праці, Агентство розвитку тор
гівлі і промисловості, а також Мініс
ˁ̡̞̣̭̖̽̽
ˈ̸̨̡̨̬̭̥̖̌̌̏
˃̨̬̞̣̐̏́
терство фінансів.
̨̨̨̭̪̬̭̯̐̔̌̏
̶̨̨̛̛̬̦̯̏̍̏
У 1992 році у кластерах брало участь
40% усіх фірм країни, які забезпечували
60% експорту. У 1997 році в річному звіті
ʤ̨̨̬̪̬̐Ͳ
̨̛̥̭̣̞̭̯̏̽
було зазначено, що в дослідженнях бра
ли участь 513 аналітиків з фірм, органі
зацій, інститутів, міністерств, які були об
'єднані в 35 робочих груп, що спеціалізу
ˈ̸̨̨̛̞̥̞̦̪̬̥̭̣̞̭̯̌̏̽(̵̸̨̨̡̛̬̞̌̏̔̍̌̏,̡̨̛̦̭̖̬̦̯̏̌)
валися в конкретних секторах і видали
1522 пропозиції, 66 з яких вже були реа
лізовані. Підприємства відображали ши Рис. 2. Типова форма організації кластерів в Україні
рокий спектр проблем: від змін у законо
Побудовано автором.
давстві, структурах адміністративного
управління до змін бюджетних асигнувань зберігання, транспортування і реалізації орга
міністерств. Проведена робота вивела Данію в нічної продукції, підвищення її якості й стан
світові лідери з кластеризації економіки (сьо дартності, зниження непродуктивних і транс
годні функціонує 29 провідних кластерів) [6].
портних видатків, покращення використання
Перші кластери в Україні створювались із трудових ресурсів, сировини і запасів вироб
1997 році на Поділлі, в Хмельницькій області. ництва. Важливим напрямом нового кластера
В галузі АПК сформувався харчовий кластер є також спільний маркетинг і формування
із центром в Кам'янецьПодільському як струк місцевого ринку органічних продуктів та роз
турна система для розвитку туризму на По виток можливостей їх експорту[2].
діллі. У формуванні кластера взяли участь: Ка
Проте, дані кластері є більшою мірою екс
м'янецьПодільський аграрнотехнічний уні периментальними для України і в цілому така
верситет, при якому існує коледж харчової практика не набула значного поширення. Але
промисловості, Військовоінженерний інсти суттєві зміни в зовнішньому середовищі за ос
тут. Серед компаній виробників були виробни танні роки відбулися: вступ України до СОТ і
ки м'ясної продукції, напоїв, кондитерських відповідно відкриття кордонів для зарубіжних
виробів.
компаній, економічна криза, що суттєво посла
Для формування динамічного кластера сви била українських виробників — вони призво
нарства на Поділлі вже існує багато елементів, дять до загострення конкуренції між націо
необхідних для розвитку цієї моделі, однак по нальними товаровиробниками та продовольчи
трібно якнайшвидше вивчити можливості опти ми ТНК. Тому, на нашу думку, найбільш ефек
мізації зв'язків між виробниками, покупцями, тивною формою захисту перших є широке роз
постачальниками та забезпечити формування повсюдження харчових кластерів, під якими
кластерного середовища з метою постійного розуміється локальноієрархічне об'єднання
зростання активності учасників кластерів у на вертикально та горизонтально інтегрованих
прямі покращення конкурентоспроможності компаній, фінансових та підприємницьких
готової продукції [1].
структур, які забезпечують високу цінову, інно
Кластер органічного землеробства і зелено ваційну та технологічну конкуренцію про
го сільського туризму — Придунав'я, Одещи дукції, що випускається.
на. Ініціаторами формування кластера органі
Адаптовану під сучасні потреби модель кла
чного землеробства і зеленого туризму стали стера можна представити таким чином (рис. 2).
громадські фермерські екологічні організації
Як бачимо, дана модель є більш вертикаль
"Мама86Татарбунари" і "Відродження", ме но інтегрована в порівнянні з типовою модел
тою яких є координація і синхронізація всіх лю організації виробництва, а також включає
етапів органічного виробництва, переробки, ряд допоміжних виробництв (добавки, тара).
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лової, науковотехнічної
та інноваційної регіо
нальної політики.
ȱɦɩɨɪɬ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɟɰɿɣ
ȼɧɭɬɪɿɲɧɽ
ɬɚɿɧɝɪɟɞɢɽɧɬɿɜ
Перші кластери в Ук
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
раїні створювались із
1997 році на Поділлі, в
ɉɟɪɜɢɧɧɚ
Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɚ
Хмельницькій області. В
ȿɤɫɩɨɪɬ ɜ
ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɬɚɞɿɹ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ
ɫɬɚɞɿɹ (ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ
ȯɋ
галузі АПК сформувався
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
ɫɢɪɨɜɢɧɢ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
харчовий кластер із цен
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ)
тром в Кам'янецьПо
ȿɤɫɩɨɪɬ ɜ ɿɧɲɿ
дільському як структурна
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɟ
ɤɪɚʀɧɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɬɚɪɚ,
система для розвитку ту
ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ)
ризму на Поділлі. Також
харчовий кластер є на
ɇɚɭɤɨɜɟ ɬɚ ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɇȾȱ, ɜɭɡɢ, ɤɨɥɟɞɠɿ, ɲɤɨɥɢ)
Одещині, в Придунав'ї.
Проте, дані кластері є
Рис. 3. Модель продовольчого кластера
більшою мірою експери
Розроблено автором.
ментальними для України
Одним з найбільш перспективних на сьо і в цілому така практика не набула значного по
годні може стати кластер в Харківщині — Близ ширення. Але суттєві зміни в зовнішньому се
нюківський кластер свинарства та м'ясних ви редовищі призвели до загострення конкуренції
між національними товаровиробниками та про
робів.
Головним координатором цієї мереженої довольчими ТНК. Тому, на нашу думку, най
структури має стати Близнюківський комбікор більш ефективною формою захисту перших є
мовий завод, а учасниками кластера — племенні широке розповсюдження харчових кластерів.
ферми по розведенню свиней "полтавської м'яс Одним з найбільш перспективних на сьогодні
ної" породи, 4 м'ясокомбінати, машинобуді може стати кластер в Харківщині — Близнюкі
вельні підприємства м. Харкова, профільні нау вський кластер свинарства та м'ясних виробів.
ководослідні установи, в тому числі Харківсь
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