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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан та пріоритети створення регіо-

нального кластеру на основі інтеграції сільськогосподарських 
та переробних підприємств. Виявлено можливості створення 
агропромислового кластера в межах регіону. Обґрунтовано 
важливість формування кластеру як структури, що створить 
умови для активізації інноваційної діяльності, економічного 
росту та підвищення конкурентоспроможності сільського гос-
подарства регіону.

Ключові слова: кластер, інноваційна діяльність, сільськогос-
подарська продукція, конкурентоспроможність, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы состояние и приоритеты создания 

регионального кластера с активизацией инновационной дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий. Выявлены воз-
можности создания агропромышленного кластера в пределах 
региона. Обоснована важность формирования кластера как 
структуры, которая создаст условия для активизации инно-
вационной деятельности, экономического роста и повышения 
конкурентоспособности сельского хозяйства региона.

Ключевые слова: кластер, инновационная деятельность, 
сельскохозяйственная продукция, конкурентоспособность, 
эффективность.

ANNOTATION
The state and regional priorities for creating cluster activa-

tion of innovation farms in the article. The possibilities establish-
ment of agro-industrial cluster in the region. The importance of 
formation of the cluster as a structure that will create conditions 
to enhance innovation, economic growth and competitiveness of 
agriculture in the region.

Key words: cluster, innovation, agricultural products, competi-
tiveness, efficiency.

Постановка проблеми. У процесі глобалі-
зації та поглиблення ринкової трансформації 
національної економіки особливого значення 
набувають розвиток та удосконалення форм 
і методів регулювання виробництва, спрямо-
ваних на гарантування продовольчої безпеки 
країни й окремих регіонів, створення умов для 
підвищення конкурентоспроможності аграрної 
продукції. Ринкова глобалізація, зростання 
конкуренції привели до зростаючої популяр-
ності нової виробничої інноваційної моделі, в 
межах якої всі учасники виробництва прагнуть 
об’єднатися в кластери.

Реалізація конкурентної стратегії сільсько-
господарських підприємств Житомирської 
області передбачає використання потенційних 
переваг та можливостей, які відкриває перед 
досліджуваними підприємствами поглиблення 
процесів інтеграції та створення регіонального 
агропромислового кластеру.

Передумовами для створення агропромис-
лового кластеру є усвідомлення необхідності 
оптимізації використання природних та еконо-
мічних ресурсів, поглиблення процесів інтегра-
ції виробників, обслуговуючої інфраструктури, 
трейдерів та переробників, розвиток кооперації 
господарств та розширення міжгалузевого спів-
робітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження теоретичних та практичних чин-
ників формування кластерів в контексті акти-
візації інноваційної діяльності отримало значне 
піднесення завдяки працям таких зарубіжних 
вчених, як А. Брувер, Е. Леммер, А. Маршал. 
Важливий внесок в теорію і практику фор-
мування кластерної моделі зробили і укра-
їнські вчені, такі як, наприклад, М. Война-
ренко, В. Геєць, Д. Лук’яненко, В. Новицький, 
С. Соколенко, М. Тимчук, А. Філіпенко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасний етап розви-
тку сільського господарства характеризується 
активними глобалізаційними процесами. Рин-
кова глобалізація, зростання конкуренції при-
вели до поширення нової виробничої інновацій-
ної моделі, в умовах якої учасники виробництва 
прагнуть об’єднатися в кластери. Кластерний 
розвиток як фактор збільшення національ-
ної і регіональної конкурентоспроможності є 
характерною ознакою сучасної інноваційної 
діяльності. Проте результати дослідження цієї 
проблеми ще не дають повного уявлення про 
основні параметри кластерів; форми та інтен-
сивність зв’язків між учасниками кластерів; 
рівень концентрації виробництва у територіаль-
них межах їх функціонування тощо. Це зумов-
лює необхідність обґрунтування теоретичних 
концепцій та практичних рекомендацій щодо 
застосування кластерного підходу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні тео-
ретико-методологічних засад формування та 
функціонування кластеру, діяльність якого 
створить умови для активізації інноваційної 
діяльності, підвищення конкурентоспромож-
ності та економічного росту сільськогосподар-
ських підприємств регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний рівень конкурентоспроможності про-
дукції сільськогосподарських підприємств ек
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Житомирської області та їх контрагентів є 
досить низьким, він не забезпечує належного 
рівня ефективності господарювання навіть 
порівняно з іншими регіонами України, тому є 
загроза їх поступового поглинання потужними 
національними аграрними компаніями. Варто 
зазначити, що лише за умови створення регіо-
нального агропромислового кластеру буде забез-
печений розвиток переробних підприємств, 
що поступово втрачають конкурентні позиції 
у боротьбі за сировинну базу і частку ринку. 
Утворення кластеру на принципах добровіль-
ності, партнерства, кооперації, спрощення 
інвестування та інформаційно-технологічного 
трансферту створить передумови для збалансо-
ваного розвитку його учасників.

Регіональний агропромисловий кластер 
покликаний вирішити такі основні завдання: 
надати сільськогосподарським виробникам 
доступ до інвестиційного капіталу, привести 
якість виробленої продукції у відповідність 
до національних та міжнародних стандартів, 
поглибити спеціалізацію, зменшити внутрішні 
й трансакційні витрати, уможливити і при-
скорити впровадження сучасних технологій та 

інновацій, оптимізувати логістичні процеси, 
підвищити ефективність збуту продукції, зага-
лом забезпечити суттєве покращення конку-
рентоспроможності підприємств, що входять до 
його структури [1, с. 29–33].

Спираючись на наукову базу та застосову-
ючи сучасні інформаційні технології, механізм 
кластерного розвитку дає змогу виділити у регі-
ональному аграрному секторі відповідні зони 
та точки зростання, де відбувається активний 
інноваційний розвиток. Через мережу внутріш-
ніх зв’язків кластеру відбуваються передача 
капіталу та технологій, трансформація ресурс-
них і товарних потоків між учасниками, забез-
печуються підтримка та розвиток усіх системо-
утворюючих компонентів кластеру (рис. 1).

Формування регіонального агропромисло-
вого кластеру здійснюватиметься на базі вже 
наявних виробничих та маркетингових зв’язків 
між підприємствами, а основними критеріями 
входження до його складу виступають як під-
вищення конкурентоспроможності кожної оди-
ниці, що включається до складу кластеру, так 
і максимально можливе використання конку-
рентних переваг сумісного економічного потен-

Рис. 1. Системоутворюючі компоненти агропромислового кластера
Джерело: власні дослідження

Ініціація створення кластеру з боку підприємств, громадських організацій та державних 
органів, надання науково-методичної підтримки
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Розвиток виробничих зв’язків, активізація і поглиблення процесів спеціалізації, кооперації та 
інтеграції підприємств регіону

Постановка спільних завдань та довгострокової стратегії, індикативне планування, 
розроблення і впровадження пілотних проектів, створення Комерційної ради кластеру

Обґрунтування галузевої структури та якісного складу кластеру на базі аналізу 
конкурентоспроможності, виробничого та інтеграційного потенціалу учасників

Започаткування регіонального агентства аграрного розвитку як незалежного координаційного 
та організаційного механізму, розроблення регіональної стратегії формування та розвитку 
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Об’єднання ресурсів та бізнес-процесів учасників кластеру, включення до складу кластеру 
інфраструктурних обслуговуючих елементів, географічне та галузеве розширення кластеру, 

забезпечення реалізації інновацій та залучення зовнішніх інвестицій
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ціалу підприємств і організацій, які інтегрують 
свою діяльність в межах визначеного кластеру.

Пропоновану нами кластерну модель 
доцільно впроваджувати перш за все на потуж-
них підприємствах м’ясо-молочної промисло-
вості м. Житомира та сільськогосподарських 
підприємств регіону. Кластеризацію пропону-
ємо впроваджувати в два етапи. На першому слід 
налагодити механізм взаємодії, розроблення та 
впровадження моделі бізнес-процесів, зміцнити 
та оптимізувати логістичні, фінансово-інвести-
ційні, товарні та інформаційні канали, впрова-
дити повну стандартизацію, дослідити дворічну 
динаміку економічних показників і підтвердити 
ефективність моделі кластеру на мікрорівні.

Другий етап формування кластеру пов’язаний 
з усвідомленням необхідності його створення, 

визначенням ролі підприємств та організацій, 
що входитимуть до його структури, визначен-
ням функцій агентства регіонального аграрного 
розвитку, науково-технологічного центру, ство-
ренням інформаційної бази та розробленням 
відповідної державної регіональної програми 
розвитку Житомирської області як специфіч-
ного аграрного регіону [2, с. 323–325].

На етапі утворення кластеру вкрай важ-
ливу роль відіграватиме практична підтримка 
місцевої влади та наукової спільноти. Процес 
ідентифікації кластеру з точки зору його регі-
онального характеру та аграрної специфіки є 
ускладненим, однак за умови того, що ініці-
атива інтеграції виходитиме не від розрізне-
них сільськогосподарських підприємств, а від 
потужних компаній з переробки та збуту сіль-

Рис. 2. Модель формування агропромислового кластеру  
для підприємств Житомирського регіону

Джерело: власні дослідження

Адміністративний центр –
Комерційна рада кластеру

Основна структура кластеру

Управління 
облдержадміністраці

з кластерного 
розвитку

Європейський проект 
сприяння кластерних 

ініціатив

Агентство 
регіонального 

аграрного розвитку 
Житомирської області

Системоутворюючий 
центр кластеру

Підприємства м’ясо-молочної 
промисловості регіону

Аграрний центр 
кластеру

Сільськогосподарські
підприємства регіону

Центр аграрного 
забезпечення

Підприємства з обслуговування
сільськогосподарського

виробництва (постачання,
послуги, виробництво кормів)

Центр промислового 
забезпечення

Підприємства, що постачають 
обладнання, інгредієнти та 

надають матеріальні послуги

Ін
фо

рм
ац

ій
но

-к
ом

ун
ік

ац
ій

ни
й 

це
нт

р 
–

ре
гі

он
ал

ьн
ий

 
по

рт
ал

 «
А

гр
ос

фе
ра

 П
ол

іс
ся

»

Науково-інноваційний центр

Центр торговельного 
забезпечення і логістики

Мережа фірмової торгівлі 
переробників, мережа дилерів,

транспортні компанії

Фінансовий центр кластеру

Регіональний центр
сертифікації та стандартизації



357Глобальні та національні проблеми економіки

ськогосподарської продукції, що мають вже 
налагоджені канали постачання сировини, від-
повідним чином буде спрямовуватися перший 
вектор формування кластеру (рис. 2).

Передумовами для активізації формування 
кластеру на етапі агломерації буде помітне 
зростання ефективності і швидкості товарно-
матеріальних потоків між учасниками даного 
об’єднання, досягнення локального ефекту 
масштабу завдяки скороченню питомих витрат, 
уніфікації технологічних процесів, оновленню 
технічного парку, збільшенню капіталовіддачі, 
а також ефект синергії, пов’язаний зі стандар-
тизацією продукції та уніфікацією процесів 
виробництва і збуту, зменшенням функціональ-
ного навантаження на підприємства кластеру з 
одночасним створенням єдиної інформаційної 
системи, поглибленням спеціалізації, розви-
тком допоміжної та обслуговуючої інфраструк-
тури, забезпеченням ефективності і посиленням 
конкурентоспроможності тощо.

Низькорентабельні підприємства кластеру – 
виробники сільськогосподарської продукції як 
сировини – зможуть перейти нижню межу рен-
табельності завдяки зниженню собівартості 
продукції, підвищенню продуктивності праці 

та полегшенню доступу до інвестицій. Товарно-
матеріальні потоки в кластері будуть проходити 
через найбільш короткі та ефективні канали, 
що дасть змогу аграрним підприємствам отри-
мувати паливо, засоби захисту рослин, корми, 
добрива за мінімальними цінами на найбільш 
привабливих умовах, забезпечити належне збе-
реження та стабільну реалізацію виробленої 
продукції без невиправданих втрат та критич-
ної залежності від ринкових цінових коливань, 
переробниками отримувати якісну сировину в 
достатніх обсягах у необхідні строки, обслугову-
ючим підприємствам значно збільшити обсяги 
та розширити перелік послуг, які надаються, 
науково-інноваційному центру здійснити прак-
тичну реалізацію та комерціалізацію розро-
блених інновацій на сільськогосподарських та 
переробних підприємствах [3, с. 31–35; 4].

Створення кластеру вимагає розроблення спе-
ціальної регіональної програми аграрного розви-
тку, яка забезпечуватиме комплексну підтримку 
кластерних ініціатив у формі Регіонального 
агентства аграрного розвитку Житомирської 
області, за допомогою якого забезпечуватимуться 
залучення інвестицій під конкретні проекти 
шляхом співпраці з міжнародними фінансовими 

Рис. 3. Організаційно-функціональна структура інтернет-порталу «Агросфера Полісся»
Джерело: власні дослідження

ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «АГРОСФЕРА ПОЛІССЯ»

Технологічний 
центр

Ярмарки інновацій;
База даних по 

технічним засобам та 
технологіям для 

аграріїв та 
переробних 

підприємств;
Відкрита база даних 

стандартизації та 
метрології;

Сайт для обміну ноу-
хау.

Інвестиційний 
центр

Спеціалізований 
інтернет-сайт з 

базою 
інвестиційних 

проектів;
Консультативний 

форум для 
спеціалістів;

Вихід на 
міжнародні веб-

ресурси для 
залучення 
інвесторів.

Логістично-
збутовий центр

Організація 
матеріально-
технічного 
постачання;

Забезпечення умов 
ефективного збуту 

продукції та
товарів для 
учасників 
кластеру.

Електронний 
освітній центр

Доступ до 
інформації з 

питань 
кластерного 

розвитку;
Проведення 

міжнародних 
освітніх програм;

Підготовка 
керівників та 
спеціалістів 
підприємств.

Фінансовий центр
Інтегрована банківська 

платіжна система для групи 
підприємств кластеру;

Оперативна та стратегічна 
інформація по ринкам;

Кредитний та лізинговий 
калькулятор;

Надання повноцінного 
доступу до установ 
фондового ринку;

Відкрита статистична 
звітність підприємств.

Комунікаційний центр
Регіональний бізнес-чат;

Сервер актуальних 
поставок;

Діловий довідник «Все про 
організації, підприємства, 

товари та послуги»;
Інтернет-сайт для прямого 
зв’язку з органами влади 

та поновлюваною 
інформацією щодо їх 

діяльності.

Електронна аграрна біржа
Виробники матимуть змогу 

подавати заявки на реалізацію 
своєї продукції, а трейдери –

здійснювати торговельні 
операції;

Система документообігу і 
укладення угод з відповідним 

підтвердженням;
Забезпечення оформлення 

митного та податкового 
супроводження, надання 

гарантій учасникам.
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організаціями, інформаційна та консультативна 
підтримка учасників кластеру та забезпечення 
функціонування спеціалізованого інтернет-пор-
талу «Агросфера Полісся», який складатиметься 
з семи ключових елементів (рис. 3).

Портал виступатиме як інформаційно-кому-
нікаційна основа кластеру, за його допомогою 
будуть досягнуті високий рівень координації 
учасників кластеру, прозорість та ефективність 
функціонування всіх його елементів.

Кластер створюватиметься також для забез-
печення експортної орієнтації виробництва 
продовольчої продукції, оскільки саме експорт 
є найбільш перспективним джерелом фінансо-
вих ресурсів. Тут під експортом слід розуміти 
не лише класичне визначення постачання про-
дукції закордон, але й реалізацію продукції за 
межі регіону. Спеціалізація аграрного вироб-
ництва Житомирської області дає змогу ефек-
тивно виробляти та просувати на ринок великі 
обсяги молочної продукції, свинини, зерна для 
фуражних і технічних потреб (виробництво 
спирту, солоду, комбікормів, біопалива тощо), 
овочів, цукру, гранульованого хмелю та льо-
новолокна, вказана продукція має постійно 
високий попит, а проблема виробника вирішу-
ється через збільшення обсягів її виробництва з 
одночасним зменшенням питомих витрат. Про-
понуючи великі товарні партії якісної продук-
ції, економічний механізм кластеру дає змогу 
не лише налагодити координовані дії учасни-
ків, але й зміцнити їх конкурентну позицію і 
суттєво підвищити прибутки. Забезпечується 
постійний приток ресурсів із зовнішнього еко-
номічного середовища до кластеру, «фінансово-
економічний каталізатор», що працює завдяки 
реінвестуванню прибутку у нові інноваційні 
проекти та вливанню капіталу в розвиток інф-
раструктури [5, с. 7–13].

Управління кластером, на нашу думку, має 
здійснюватися за таким ланцюгом: 1) система 
саморегулювання, що представлена Комерцій-
ною радою кластеру, до складу якої входять 
повноважні представники підприємств (виконує 
координаційні, аналітичні, розпорядчі і контр-
олюючі функції в рамках спільних фінансових, 
матеріальних, інформаційних, інноваційних 
та інших ресурсів, діючи на основі технологій 
індикативного планування в системі довгостро-
кових угод членів кластеру, а також відіграючи 
роль неофіційного третейського суду); 2) цен-
тралізована підтримка регіональної аграрної 
програми кластерного розвитку при обласній 
державній адміністрації, що відповідатиме за 
державну підтримку та нормативне регулю-
вання діяльності кластеру, недопущення штуч-
них перешкод для функціонування кластеру 
з боку державних і муніципальних установ, 
гнучкого реагування та оперативної підтримки 
ініціатив і проектів учасників кластеру; 3) сис-
тема загальної координації та сприяння фор-
муванню та розвитку кластеру, представлена 
Регіональним агентством аграрного розвитку – 

громадською організацією, що діятиме при нау-
ково-технологічному центрі кластеру. Визначна 
роль при цьому належить механізмам саморегу-
лювання кластеру.

На етапі свого розвитку кластер перетворю-
ється на інтегровану виробничу систему, в якій 
відбувається оптимізація відтворювального 
процесу за технологічним ланцюгом від вироб-
ництва сировини до реалізації готової продукції 
населенню, де максимізується сукупний при-
буток, а додана вартість розподіляється таким 
чином, щоб забезпечувалася ефективна діяль-
ність всіх елементів. Спочатку відбуваються 
перерозподіл і оптимізація каналів постачання 
і збуту, скорочення непродуктивних витрат 
всіх учасників, згодом – інтеграція управління 
діяльністю партнерських організацій, форму-
ються спільні інвестиційні фонди, потім насту-
пає фаза розширення кластеру, і цей процес 
повторюється.

Фінансове забезпечення діяльності кластеру 
передбачає як застосування ресурсів його учас-
ників, так і мобілізацію зовнішніх кредитних, 
лізингових та інвестиційних джерел.

Окремо слід відзначити інвестиційний та 
інноваційний потенціал кластеру. Інвестицій-
ний потенціал кластеру може бути розкритий 
таким чином. Створення кластеру автоматично 
вимагає розроблення обґрунтованих якісних 
інвестиційних проектів і пошуку оптимальних 
джерел та напрямів інвестицій. Спрощується 
реалізація інвестиційного потенціалу учасників 
кластеру як донорів та реципієнтів інвестицій-
ного капіталу.

З одного боку, кошти спрямовуються за 
напрямом найбільшої рентабельності, а з 
іншого боку, вирівнюється диспропорція рента-
бельності сільськогосподарських та переробних 
підприємств. Наукові розробки та інновації у 
межах кластеру мають менший період комер-
ціалізації, оскільки ресурсозберігаючі техноло-
гії забезпечують швидку окупність та синтезу-
ють каскад інновацій. Виробництво органічної 
продовольчої продукції та виробів підвищеної 
якості з новими, більш конкурентоспромож-
ними властивостями потребує тісного практич-
ного зв’язку виробництва з науково-дослідним 
центром, стає можливим залучення іноземних 
інвестицій в інноваційні аграрні проекти, які 
до цього мали низьку інвестиційну привабли-
вість через непрогнозованість збуту.

Кластер, створений з метою підвищення 
конкурентоспроможності своїх учасників, зміц-
нює їх позиції на ринку, координуючи товарні 
потоки і цінову політику.

Узагальнені складові підвищення конкурен-
тоспроможності продукції сільськогосподар-
ських підприємств-учасників кластеру демон-
струє рис. 4.

Якщо проаналізувати адаптацію окремих 
підприємств до різких коливань цін на сиро-
вину та продукцію, сезонних та циклічних 
ринкових коливань, комплексного впливу нега-
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тивних і сприятливих факторів, стає очевидно, 
що ті ж підприємства у складі кластеру несуть 
менший рівень ризиків (розподіляються між 
учасниками кластеру), мають менші збитки 
в умовах економічної кризи чи сезонних або 
кон’юнктурних коливань, мають більший запас 
фінансової стійкості, вищу точку беззбитко-
вості, краще використовують перманентні мож-
ливості ринкового зростання, активніше акуму-
люють резерви та стабілізують грошові потоки.

Обґрунтовуючи висновок щодо ефективності 
та доцільності формування та розвитку регіо-
нального агропромислового кластеру, виокре-
мимо такі аспекти: доцільність регіональної 
структури кластеру, оскільки Житомирська 
область – це переважно аграрний регіон, а пер-
спективи її розвитку безпосередньо пов’язані з 

рівнем аграрного виробництва і використанням 
продовольчого виробничого потенціалу. Наяв-
ність значної кількості потужних переробних 
підприємств в обласному та районних центрах 
дає змогу сформувати ефективну кластерну сис-
тему з кількома напрямами спеціалізації в тери-
торіальних межах області; доцільність галузевої 
структури кластеру дає можливість сформувати 
наявність тісних сталих взаємозв’язків між 
підприємствами, що здійснюють виробництво 
продукції рослинництва і тваринництва, її пер-
винну та кінцеву переробку.

Загальна ефективність запропонованого 
агропромислового регіонального кластеру має 
кілька складників:

1) інтеграційна ефективність – суттєве поси-
лення внутрішньогалузевої та міжгалузевої 

Рис. 4. Вектори підвищення конкурентоспроможності продукції  
підприємств-учасників агропромислового кластеру

Джерело: власні дослідження
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Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

інтеграції, підвищення рівня кооперації під-
приємств-учасників, поглиблення міжгоспо-
дарських зв’язків, виникнення спільної мережі 
бізнес-процесів, оптимізація функціонального 
навантаження елементів кластеру, залучення 
до кластеру нових підприємств та організацій 
системоутворюючих та допоміжних галузей;

2) конкурентна ефективність, яка виявля-
ється у формі створення і посилення еконо-
мічних переваг функціонування підприємства 
у складі визначеного кластеру, виправданості 
розподілу спеціалізації, що сприяють під-
вищенню конкурентоспроможності кожного 
учасника групування, задоволення спільних 
інтересів; підприємства, що входять у кластер, 
мають низький рівень власної конкурентоспро-
можності, але завдяки тому, що кластер пропо-
нує ринку кінцеву продукцію, що реалізується 
безпосередньо споживачу або на експорт, від-
бувається перехід від одиничної до інтегральної 
конкурентоспроможності, а також створюються 
умови успішної боротьби за ринки збуту;

3) виробнича ефективність, яка виявляється у 
повному завантаженні виробничих потужностей 
підприємств, зростанні товарообігу, покращенні 
забезпечення сировиною, досягненні максималь-
них показників фондовіддачі, матеріаловіддачі 
та рентабельності виробничого капіталу за раху-
нок застосування інтенсивних технологій, впро-
вадженні інновацій, удосконаленні та стандар-
тизації виробничих процесів у кластері;

4) маркетингова ефективність, яка полягає 
в забезпеченні ефективного збуту продукції та 
послуг учасників кластеру, отриманні доступу 
до зовнішніх ринків, забезпеченні належного 
рівня рентабельності всіх учасників кластеру;

5) інноваційно-інвестиційна ефективність 
кластеру, яка виявляється у тому, що за раху-
нок ефекту масштабу та синергетичної взаємодії, 
трансферту технологій, розширенню сировин-
ної й виробничої бази, активізації інноваційної 
діяльності та збільшенню маркетингового потен-
ціалу підвищується інвестиційна привабливість 

учасників кластеру, прискорюється період окуп-
ності капіталовкладень, покращуються можли-
вості залучення фінансових ресурсів, кредитів, 
цільового фінансування, зовнішніх та внутріш-
ніх інвестицій, відбуваються ефективне реінвес-
тування прибутків підприємств та прискорена 
амортизація основних фондів.

Висновки. Створення та розвиток кластеру, а 
також активізація інтеграції до його структури 
сільськогосподарських підприємств забезпечать 
суттєве покращення якості сільськогосподар-
ської продукції, збільшення обсягів її виробни-
цтва, удосконалення технологій та оновлення 
матеріально-технічної бази, а скорочення витрат 
на виробництво одиниці продукції означатиме 
підвищення рівня конкурентоспроможності як 
продукції, так і самих підприємств-виробників, 
що входять до складу кластеру.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження 

виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Еко-
номіст. – 2000. – № 1. – С. 29–33.

2. Семенов Г. Кластери підприємств: зарубіжний досвід як 
приклад ефективності інноваційного розвитку / Г. Семенов, 
О. Богма // Держава та регіони (Серія: Економіка та підпри-
ємництво). – 2006. – № 4. – С. 323–327.

3. Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конку-
рентоспроможності економіки України на основі кластерів / 
С. Соколенко // Економіст. –2008. – № 10. – С. 31–35.

4. Соколенко С. Інноваційні кластери – механізм підвищення 
конкурентоспроможності регіону / С. Соколенко // Фор-
мування та розвиток регіональних кластерів як один із 
інструментів підвищення конкурентоспроможності регіону: 
матеріали круглого столу (Полтава, 11 липня 2008 р.). – 
С. 133–138.

5. Бойко М. Кластери як інноваційна форма економічного роз-
витку регіонів / М. Бойко // Вісник КНТУ. – 2008. – № 2. – 
С. 7–13.

6. Кластери – системний інструмент підвищення конкуренто-
спроможності економіки / [В. Федоренко, А. Гойко, В. Джа-
бейло] // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 6–9.


