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ВСТУП
В умовах трансформаційної економіки

сільськогосподарські підприємства опинилися без
традиційної підтримки держави, державного ре!
гулювання цін на ресурси монополізованих поста!
чальників та в умовах цінового свавілля перекуп!
ників сільськогосподарської продукції при не!
сформованій ринковій інфраструктурі агропро!
мислового комплексу. Результатом такої еконо!
міки стала інвестиційна нездатність або навіть не!
можливість здійснювати відтворювальні процеси
підприємств АПК. Як наслідок, відбувається по!
стійне зниження обсягів і якості кінцевої агропро!
мислової продукції та втрачання на ринку її кон!
курентних позицій.

У свою чергу, підприємства і організації пере!
робної сфери АПК зазнають нестабільності ви!
робництва через недостатність сировинної бази,
також втрачаючи конкурентоспроможність на
ринку продовольства. Відчуваючи нестатки якіс!
ної сировини, вони розглядають можливість ство!
рення інтегрованих формувань з тим, щоб об!
'єднати процеси виробництва сировини і кінцевої
продукції, відшукати можливості інвестування ви!
робничих процесів.

При створенні таких формувань виявляється
ряд принципових підходів і напрямів агропромис!
лової кооперації і інтеграції. Це відноситься до
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визначення масштабів діяльності й рівня спеціа!
лізації підприємств агропромислового ринку, ви!
бору складу учасників та організаційних форм
інтеграції, встановлення раціональних виробни!
чих зв'язків, розробки економічного механізму
спільної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перспективним напрямом агропромислових

формувань є створення агропромислових клас!
терів. У наш час феномен кластеризації економі!
чного простору став притягувати до себе увагу
урядів, вчених і практиків, перетворюючись у важ!
ливий елемент соціально!економічної політики
багатьох держав, зокрема і держав СНД. Безпо!
середній вплив на появу і розвиток теорії клас!
терів виявляють праці багатьох дослідників різних
галузей економічної науки.

Насамперед, слід виділити теорії розміщення
виробництва І.Г. Тюнена, В. Лаундхардта, М. Ве!
бера [1], які значну увагу надавали факторам, що
пояснюють агломерацію різних секторів економ!
іки в певних галузях, дослідженню взаємозв'язків
між географічною агломерацією і економією від
масштабу, спеціалізації різних територій на
різних видах і етапах виробничої діяльності. Інду!
стріальна теорія М. Вебера ідентифікує агломе!
раційну економіку як економію витрат фірми в
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результаті підвищеної просторової концентрації.
Просторова близькість між організаціями поси!
лює ринкову владу над посередниками і продав!
цями, забезпечує більшу доступність і краще ви!
користання спеціалізованих обслуговуючих ор!
ганізацій, загальної інфраструктури, доступність
інформації.

Найбільш суттєвий внесок, що вплинув згодом
на розвиток кластерів, зробив в кінці XX століття
А. Маршалл, який включив у свої "Принципи еко!
номічної науки" розділ про " Концентрацію спец!
іалізованих виробництв в окремих районах" [2].
А. Маршалл виділив економічні структури, які "ча!
сто можуть бути стійкими завдяки концентрації
множини подібних малих бізнесі в певній місце!
вості". Він пояснює такі обставини, як "ефекти
оточення" і вважає їх особливо чуттєвими для
малого бізнесу. Під ефектом оточення фактично
розуміються незаплановані вигоди, іншими сло!
вами, неумисні й випадкові побічні результати
діяльності, тобто ефекти синергії. Він характери!
зував концентрацію спеціалізованих підприємств
у термінах тріади зовнішніх економій:

— доступністю необхідного кваліфікованої
праці;

— зростанням підтримуючих і допоміжних га!
лузей;

— спеціалізацією різних фірм на різних ста!
діях і сегментах виробничого процесу.

А. Маршалл зробив висновок про взаємо!
зв'язки між сумісним положенням фірм і їх еконо!
мічною ефективністю, оскільки фірми групуються
з метою отримання прибутків від позитивної діяль!
ності, характерної для даної місцевості. Головне
досягнення А. Маршалла в тому, що йому вдалося
виявити синергічний ефект близько розташованих
підприємств, що досягається за рахунок таких фак!
торів, як вільний доступ до постачальників, обмін
знаннями і досвідом, інноваціями між підприєм!
ствами, а також наявність кваліфікованих кадрів,
які володіють специфікою галузі.

Концепція промислових районів А. Маршал!
ла була поглиблена італійськими економістами на
чолі з Дж. Бекаттіні, які під індустріальним райо!
ном розуміли географічно висококонцентровану
групу одногалузевих організацій, які працюють
прямо або опосередковано на одному кінцевому
ринку, спільно використовуючи ресурси і знання,
формуючи культурне середовище і певним чином
пов'язані один з одним конкуренцією і співробіт!
ництвом, створюючи соціально!економічні сітки.

У 50!х роках XX століття взаємна пов'язаність
регіонального простору, економічних агентів та
інновацій отримала висвітлення у роботі Ф. Пер!
ру "Економічний простір: теорія і застосування",
в якій автор привертає увагу до регіонального
розвитку своєю концепцією "полюсів зростання"
[3]. В її основі ефект домінування, який означає,
що для розуміння економічного зростання необ!

хідно зосередитися на ролі "рушійних галузей",
тобто галузей, які домінують через свої розміри,
значну ринкову силу або роль провідного вироб!
ника інновацій. Рушійні галузі або навіть окремі
фірми є полюсами зростання, які залучають, фо!
кусують і спрямовують різноманітні економічні
ресурси, оскільки забезпечують найбільш ефек!
тивне їх використання. Таким чином під полюса!
ми зростання розуміються компактно розміщені
й динамічно зростаючі галузі або підприємства,
які породжують ланцюгову реакцію виникнення
і зростання промислових центрів.

Пізніше Ж. Будвіль засвідчив, що в якості по!
люсів зростання слід розглядати не тільки су!
купність підприємств підприємств!лідерів, а й кон!
кретні території, які виконують в економіці краї!
ни або регіону функцію джерел інновацій і про!
гресу. Полюс зростання можливо трактувати як
географічну агломерацію економічної активності
або як сукупність міст, що мають комплекси швид!
козростаючих виробництв.

Х.Р. Ласуен деталізував уявлення про полюси
економічного зростання. По!перше, полюсом
зростання може бути регіональний комплекс
підприємств, пов'язаний з експортом регіону, а не
просто провідною галуззю; по!друге, система по!
люсів і кожний з них окремо зростає за рахунок
імпульсів, народжених загальнонаціональним по!
питом, що передається через експортний сектор
регіону; по!третє, імпульс зростання передаєть!
ся галузям через посередництво ринкових зв'язків
між підприємствами, а також географічної пери!
ферії [14]. На цій основі існувала теорія територ!
іально!виробничих комплексів (ТПК), яка виник!
ла з метою управління народним господарством
в 30!х роках минулого століття. Так, Некрасов
Н.Н. говорить, що "… централізоване галузеве уп!
равління не дозволяє враховувати повністю всі
фактори, що діють в тому чи іншому економічно!
му районі. За межами галузевого управління за!
лишаються проблеми комплексного розвитку
районів і їх територіальній спеціалізації" [5].

Уперше термін "кластери" з'явився у статті
"Конкурентні переваги країн", де М. Портер ви!
сунув теорію національної, державної і місцевої
конкурентоспроможності у контексті світової
економіки. В рамках даної теорії кластерам відво!
диться провідна роль. М. Портер визначає клас!
тери як "зконцентровані за географічним прин!
ципом групи взаємозв'язаних компаній, спеціалі!
зованих постачальників, постачальників послуг,
фірм у відповідних галузях, а також пов'язаних з
їхньою діяльністю організацій (наприклад, уні!
верситетів, агентств по стандартизації і торгівель!
них об'єднань) в певних галузях, конкуруючих, але
які, разом з тим, ведуть спільну роботу" [6].

У цьому визначенні М. Портер акцентує увагу
на трьох основних властивостях кластерів під!
приємств:
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— географічна локалізація. Масштаби класте!
ра можуть, за автором, варіювати від одного міста
або регіону до країни або навіть ряду країн;

— взаємозв'язок між підприємствами. М.
Портер відмічає, що кластер є особливою формою
сітки взаємозв'язаних підприємств і більш глибо!
кий розвиток зв'язків свідчить про ступінь розвит!
ку самого кластера;

— технологічний взаємозв'язок галузей. У
кластері присутні підприємства різних галузей,
технологічно пов'язаних між собою. Зазвичай це
компанії готового продукту; постачальники спе!
ціалізованих факторів виробництва, компонентів,
машин, а також сервісних послуг; фінансові інсти!
тути; виробники супутніх продуктів і інше.

Слід зауважити, що в економічній науці до
цього часу не склалося чіткого визначення понят!
тя "кластер".

Д. Якобс стверджує, що немає жодного вір!
ного визначення поняття кластера, хоча різні виз!
начення важливі й цікаві. Він ідентифікує ключові
фактори, які можуть використовуватися, щоб виз!
начити економічні кластери: принцип географіч!
ного або просторового об'єднання в економічні
кластери для удосконалення економічної діяль!
ності, горизонтальні та вертикальні взаємозв'яз!
ки між галузями промисловості, використання
загальної технології, присутності "ядра" (тобто
потужної фірми, дослідного центру) [7].

У доповнення до вертикальних і горизонталь!
них відносин у кластері С. Розенфельд, щоб виз!
начити кластер, включає наступні критерії: розмір
кластера, економічна або стратегічна важливість
кластера, види вироблених продуктів і послуг.
Згідно з С. Розенфельдом, економічний кластер
— це "географічно обмежена концентрація под!
ібних, пов'язаних або додаткових фірм з актив!
ними каналами для ділових угод, інфраструкту!
рою, ринком праці й послугами, яка може отри!
мати як вигоду від загальних можливостей, так і
загальні ризики" [8].

С. Розенфельд дає більш вузьке визначення
кластера, не враховуючи роль державних органів
влади, освітніх організацій, асоціацій. Виходить,
що дане визначення швидше пов'язане із сітьови!
ми об'єднаннями і зачіпає ряд їх характеристик.
Сітки, на наш погляд, є свого роду основою для
створення і розвитку економічного кластера.

Професор Хмельницького національного уні!
верситету М.П. Войнаренко, дослідивши принци!
пові ознаки кластера, сформував концепцію "5!І",
тобто умови, які необхідні для успішного функці!
онування кластера.

1. Ініціатива: авторитетні люди з різних сфер
діяльності, влада,освіта і суспільні організації,
здатні у результаті своєї ефективної взаємодії "за!
цікавити і на ділі доказати корисність кластерів
як для самих їх членів, так і для регіонів" [9].

2. Інновації, які дозволяють реалізувати учас!

никам кластера нові можливості у конкурентній
боротьбі.

3. Інформація — доступність, відкритість,
обмін знаннями в середині кластера, створення
бази даних, які дозволяють досягти переваги у
доступі до ринків постачання предметами праці,
збуту продукції, кваліфі!кованої робочої сили.

4. Інтеграція, що передбачає використання
кластерного підходу для співробітництва фірм на
галузевому і територіальному рівнях за підтрим!
ки науки і органів влади.

5. Інтерес як необхідна умова ефективного
функціонування кластера. Учасники кластера по!
винні бути зацікавлені у взаємодії.

М.П. Войнаренко виділяє відмінні ознаки кла!
стера: сильні взаємні зв'язки між учасниками кла!
стерів шляхом кооперації і конкуренції, що
співзвучно з тлумаченням М. Портера. Орієнтація
на ринковий попит та стратегія розвитку класте!
ра не суперечить стратегії регіонального розвит!
ку.

Достойність досліджень М.П. Войнаренка у
тому, що він пропонує конкретні механізми адап!
тації кластерного підходу до існуючої дійсності.
На наш погляд, виходячи із досліджень автора,
стає можливим виділити три блоки цих меха!
нізмів.

Перший блок. Розвиток громадянського сус!
пільства і, як наслідок, зміна менталітету грома!
дян і поведінки учасників бізнесу.

Другий блок передбачає розвиток регіональ!
ної економіки через пошук потенційних передо!
вих галузей у рамках окремих територій; форму!
вання територіальних кластерів; ефективне вико!
ристання підприємствами наявних в регіоні ре!
сурсів і переваг територіального розміщення.

Третій блок. Розвиток економічних, інформа!
ційних, інтеграційних сіток шляхом об'єднання
кластерів у сітки за територіальними і галузеви!
ми напрямами та через ефективну взаємодію ор!
ганів влади, підприємницьких структур, асоціацій
і ринкової інфраструктури.

А.А. Воронов і А.Н. Буряк, опираючись на ро!
боти М. Портера, використовують кластерний
підхід з метою дослідження закономірностей кон!
куренції. Вони відмічають достойність і недоліки
його теорії. На їхню думку, достойністю є виділен!
ня нового структурного елемента в економічній
системі — кластера. Недоліки теорії М. Портера
досить традиційні й відмічаються багатьма дослід!
никами — це невизначеність кордонів кластерів, їх
структурного складу, відсутність пояснень віднос!
но відмінності кластера від простої сукупності
підприємств в рамках конкретної території.

На думку А.А. Воронова і А.Н. Буряка, від!
мінність кластера від механічної суми підприємств
полягає у концентрації і кооперації. Виділені ними
відмінності ще не означають ефективного функ!
ціонування кластера. За їхнім визначенням, "кла!
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стер — це упорядкована, відносно стійка су!
купність спеціалізованих підприємств, що випус!
кають конкурентоспроможну продукцію. Кластер
— це локалізована складова частина галузі, обме!
жена територіально" [10]. Крім того, вони виді!
ляють традиційні ознаки кластера: упорядко!
ваність, стійкість, локалізованість, спеціалізація.

А.А. Мигранян дає наступне визначення кла!
стера: "Кластер — скупчення найбільш ефектив!
них і взаємозв'язаних видів економічної діяль!
ності, тобто сукупність взаємозв'язаних груп ус!
пішно конкуруючих фірм, які створюють "золо!
тий перетин" всієї економічної системи держави і
забезпечують конкурентні позиції на галузевому,
національному і світовому ринках" [11]. Особли!
вий акцент автор робить на значенні застосуван!
ня інновацій у кластері як найбільш ефективного
способу досягнення високого рівня конкурентос!
проможності учасників кластера.

Проведений аналіз феномена кластера дозво!
ляє виявити ряд проблем при дослідженні понят!
тя "кластер".

По!перше, відсутність єдиного підходу до виз!
начення кластера. Кожний з авторів розглядає
визначення кластера у контексті свого досліджен!
ня, зокрема М. Портер розглядає кластер у кон!
тексті теорії конкурентних переваг регіонів і
місцезнаходження компанії у глобальній еко!
номіці; Д. Якобс і С. Розенфельд — крізь призму
взаємозв'язків між його учасниками. Російські
дослідники розробляють механізми адаптації
теорії кластерів стосовно своїх регіонів.

Український дослідник М.П. Войнаренко теж
досліджує кластерну модель стосовно розвитку
регіонів України. А.А. Воронов і А.Н. Буряк вра!
ховують галузеве розташування і їх конкурентос!
проможність підприємств стосовно конкретного
регіону. А.А. Мигранян, головним чином, розгля!
дає кластери у контексті політики регіонального
розвитку.

ВИСНОВОК
Світовий досвід свідчить про повільний розви!

ток кластеризації агропромислового комплексу.
Досить широко використовується кластерний під!
хід у виробництві продуктів харчування у Франції,
Фінляндії, країнах Скандінавії. Американський
технічний і технологічний прорив у галузі вироб!
ництва споживчих товарів забезпечив лідерство
країни у сільському господарстві, виробництві та
пакуванні продуктів харчування. Кластеризація у
сфері АПК розглядається в розвинутих країнах як
дійовий варіант стратегії на основі підвищення
інноваційної та інвестиційної активності підпри!
ємств агропромислового комплексу.

Створення агропромислових кластерів дозво!
ляє реалізувати не тільки початкові конкурентні
переваги регіону з виробництва продуктів харчу!
вання, пов'язані із географічним, положенням,

кліматом, широкими зонами агропромислового
виробництва, але і доповнити їх новими, власти!
вими їм як інтегрованій системі, спрямованій на
удосконалення техніки і технології.

Виходячи із викладеного, стає можливим виді!
лити наступні характеристики організації інтегро!
ваних агропродовольчих систем кластерного типу:

— територіальна концентрація підприємств;
— соціокультурна близькість економічних

агентів, які формують єдині правила і принципи
діяльності;

— інтенсивні вертикальні і горизонтальні еко!
номічні зв'язки, засновані як на ринкових, так і не!
ринкових принципах обміну товарами, технологі!
ями, сервісом, інформацією і людським капіталом;

— сітка приватних і державних місцевих ор!
ганізацій, що підтримують агропромислові інно!
ваційні підприємства.
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