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У статті розглянуто визначення експортоорієнтованого міжрегіонального кластера, можливі чинни-
ки, що ускладнюють впровадження кластерної моделі розвитку в Україні, регіонально-галузевий розподіл 
кластерів, розвиток транскордонних кластерів, а також розкрито питання реалізації кластерних ініціа-
тив за умови активізації державної регіональної політики у сфері кластеризації.
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В статье рассмотрены определения экспортоориентированного межрегионального кластера, 
возможные факторы, затрудняющие внедрение кластерной модели развития в Украине, региональ-
но-отраслевое распределение кластеров, развитие трансграничных кластеров, а также раскрыты 
вопросы реализации кластерных инициатив при активизации государственной региональной полити-
ки в сфере кластеризации.
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The article considers the definition of export-oriented interregional cluster possible factors that complicate the 
implementation of cluster model of development in Ukraine, regional-sectoral distribution of clusters, development 
of of transborder cluster and disclosed the implementation of cluster initiatives on condition of activation of the state 
regional policy in the clustering.
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Постановка проблеми. налагодження 
ефективного міжнародного співробітництва в 
агропродовольчому секторі економіки на прак-
тиці потребує сприяння на рівні державної 
влади та органів місцевого самоврядування 
створенню та розвитку інтеграційних форм 
просторової організації та саморозвитку між-
регіональних економічних систем, таких як між-
регіональні кластери, макрорегіони, фінансово-
промислові групи.

у контексті формування експортного потенці-
алу регіону і його нарощування, спираючись на 
реалізацію засад стратегії міжнародного співро-

бітництва країни і підвищення її конкурентоздат-
ності, створення кластерів набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сьогодні теоретичні аспекти міжнародних клас-
терів достатньо широко розроблено і висвіт-
лено у роботах вітчизняних та зарубіжних вче-
них та авторів, таких як: с.о. біла, я.а. жаліло, 
в.і. жук., л.М. радченко, М.в. устименко, 
о.в. Шевченко та інші, але специфіку експорто-
орієнтованих міжрегіональних кластерів мало 
висвітлено в літературі, тому ми вважаємо за 
необхідне розглянути експортоорієнтований 
міжрегіональний кластер як інструмент погли-
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блення міжнародного співробітництва в агро-
продовольчому секторі економіки.

Постановка завдання. розкрити місце екс-
портоорієнтованого міжрегіонального кластеру 
в поглибленні міжнародного співробітництва в 
агропродовольчому секторі економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потужний інноваційний потенціал 
щодо активізації регіонального розвитку має 
створення регіональних та міжрегіональних 
кластерів, що стимулюють поглиблення міжна-
родного співробітництва в агропродовольчому 
секторі економіки. регіональні та міжрегіональні 
кластери формують міцне підґрунтя для вирі-
шення питань зайнятості та експортозаміщення, 
прискорюють зростання конкурентного потенці-
алу територій [1, с. 4].

інтенсифікація прямих іноземних інвестицій 
сприяє розширенню і модернізації виробництва 
в агропродовольчому секторі економіки, розви-
тку інноваційної інфраструктури, є поштовхом 
для розвитку суміжних галузей в агропродо-
вольчому секторі економіки. інтенсифікація між-
народної торгівлі сприяє кластерному розвитку. 
збільшення обсягів експорту веде до збіль-
шення виробництва, що сприяє розвитку співп-
раці між підприємствами в агропродовольчому 
секторі економіки, горизонтальної та верти-
кальної інтеграції між ними, а це, в свою чергу, 
позитивно впливає на ефективність діяльності 
аграрних підприємств, які взаємодіють в межах 
кластеру як на території україни, так і за її меж-
ами [8, с. 37].

у проекті розпорядження кабінету Міністрів 
україни «Про схвалення концепції створення 
кластерів в україні» наголошено, що «най-
важливішим показником діяльності кластерів 
є їх висока конкурентоздатність на світовому 
ринку» [4].

Міжнародне співробітництво визначається 
як універсальна форма організації спільного 
або взаємоузгодженого виробництва за участю 
іноземних партнерів двох або декількох країн, 
заснована на розподілі виробництва продукції, 
комерційне співробітництво, взаємну гарантії 
ризиків, спільний захист інвестицій і промисло-
вих секретів. в основі такої форми співробітни-
цтва лежать міцні і тривалі зв’язки кооператив-
ного характеру, вироблені та узгоджені наперед 
наміри, що закріплені в довготривалих угодах і 
договорах [3, с. 30-31]. тому кластери є одним 
із основних характерних інструментів погли-
блення міжнародного співробітництва.

Поширення світового досвіду створення 
кластерів відбувається завдяки міжнародній 
підтримці – Проекту Єс «Підтримка сталого 
регіонального розвитку»; координатору проек-
тів обсЄ в україні; агентству сШа з міжнарод-
ного розвитку (USAID) тощо [1, с. 17].

кластерними ініціативами охоплено майже 
всі регіони україни (табл. 1), що свідчить про 
зацікавленість компаній у створенні бізнес-

мереж та забезпечує надійну платформу для 
формування кластерної політики в агропродо-
вольчому секторі економіки. наразі переважна 
більшість українських кластерів, кількість яких 
за різними оцінками складає близько 50, пере-
бувають на стадії становлення [1, с. 17].

таблиця 1
Регіонально-галузевий розподіл  

кластерів в Україні
Вид економічної 

діяльності Регіон

харчова промисло-
вість

ар крим, Полтавський, 
запорізький, 
хмельницький, одеський, 
Донецький, вінницький, 
харківський

сільське господар-
ство

Донецький, 
Дніпропетровський, 
сумський, вінницький, 
харківський, чернівецький

Деревообробка рівненський, львівський, 
закарпатський

легка промисло-
вість

хмельницький, луганський, 
івано-Франківський

рибальство та 
рибне господарство

ар крим, одеський, 
херсонський

Джерело: [6], сайти облдержадміністрацій 
України

також перспективним напрямом для україни 
є створення транскордонних кластерів. зважа-
ючи на те, що 19 з 25 регіонів україни є при-
кордонними, україна має значні можливості 
співпраці з іноземними компаніями у рамках 
транскордонних кластерів.

але існують чинники, які ускладнюють впро-
вадження кластерної моделі розвитку в україні. 
До них можна віднести:

− відсутність підтримки кластерних ініціатив 
з боку держави;

− слабкість кластерів через високий рівень 
конкуренції на зовнішньому ринку, наявність 
«агресивних» постачальників та вимогливих 
споживачів;

− брак іноземних інвестицій та венчурного 
капіталу, які є важливим джерелом розвитку 
кластерів у розвинутих країнах;

− недосконалість законодавчої бази для 
функціонування кластерів, значні бюрократичні 
перешкоди для розвитку підприємництва;

− непослідовність у реалізації довгостроко-
вих стратегій у зв’язку з нестабільністю політич-
ної ситуації;

− відсутність єдиної систематизованої 
інформаційної бази про існуючі та потен-
ційні кластери, що перешкоджає створенню 
у суспільстві розуміння переваг кластерних 
об’єднань, а також цілісної картини про функ-
ціонування та результати діяльності вже наяв-
них кластерів як на території україни, так і за її 
межами [1, с. 19-20].
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великі за розмірами підприємства-експортери 
отримують широку підтримку невеликих регіо-
нальних постачальників, які здатні забезпечити 
швидкий доступ до якісних ресурсів [7, с. 27].

у системі міжнародного співробітництва 
посилюється роль транснаціональних корпора-
цій, які часто виступають основними гравцями 
потужних кластерних утворень, сприяють вста-
новленню виробничих, збутових зв’язків з під-
приємствами інших країн та іншими транснаці-
ональними корпораціями, сприяючи при цьому 
формуванню міжнародних експортоорієнтова-
них кластерів в агропродовольчому секторі еко-
номіки [7, с. 28].

зважаючи на значну експортоорієнтованість 
української економіки та європейський вибір, 
необхідно підтримувати розвиток транскордон-
них кластерів. водночас, для не прикордонних 
територій, створювати нові типи кластерів, які 
сприятимуть інтенсифікації зовнішньоеконо-
мічних зв’язків регіону – експортоорієнтовані 
міжрегіональні кластери. вони передбачають 
доповнення виробничого досвіду підприємств 
науково-технічним потенціалом освітніх уста-
нов, напрацюваннями громадських організацій 
за державної фінансової підтримки на різних рів-
нях із метою продукування конкурентоздатного 
продукту чи послуги, готового до просування 
на міжнародному ринку. їх ефективне функці-
онування обумовлюється наявністю єдиного 
інноваційного та інформаційного простору між 
регіонами-учасниками кластеру, який передба-
чає реальний трансферт технологічних, науко-
вих розробок та управлінських рішень; розвине-
ністю швидкого транспортного сполучення для 
інтенсивного обміну ресурсами [5, с. 28].

експортноорієнтований міжрегіональний 
кластер – це мережеве добровільне об’єднання 
різних підприємницьких, державних, громад-
ських структур і вже існуючих регіональних 
кластерів міжгалузевої спрямованості, метою 
якого є сприяння виходу учасників кластеру на 
зовнішній ринок відповідно до кон’юнктури на 
світовому ринку [5, с. 30].

експортноорієнтований міжрегіональний 
кластер є гідною заміною агентств регіональ-
ного розвитку (RDA) або стимулювання експорту 
(ара) (до речі, вони є основними суб’єктами в 
процесі реалізації експортного потенціалу регі-
онів закордоном), оскільки він засновується на 
державно-приватному партнерстві і на відміну 
від агентств, не потребує 100% державного 
фінансування. власне, такий кластер стане 
ефективним засобом підтримки підприємств 
у започаткуванні зовнішньоекономічної діяль-
ності, скороченні їх витрат на організацію екс-
портних операції та інтеграції до світових вироб-
ничих і постачальницьких ланцюжків. При цьому 
одним із основних завдань діяльності кластера 
є налагодження зовнішньоекономічних зв’язків 
між фірмами на цільових закордонних ринках, 

що дозволить підвищити якість товарів (послуг), 
призначених для внутрішнього споживання, 
наростити обсяги виробництва і експорту про-
дукції в межах декількох регіонів [5, с. 30].

агропродовольчі кластери є своєрідним 
локомотивом динамічного розвитку сільського 
господарства та переробної промисловості, 
спрямованим на підвищення рівня та якості 
продовольчого забезпечення населення регі-
ону. крім того, формування агропромислових 
кластерів може стати одним із перспективних 
напрямків як у вирішенні стратегічних завдань 
агропродовольчої сфери, так і в підвищенні стій-
кого економічного розвитку регіону [2, с. 80].

реалізація кластерних ініціатив можлива лише 
за умови активізації державної регіональної полі-
тики у сфері кластеризації та створення сприят-
ливого макроекономічного, інформаційного та 
правового середовища. необхідно побудувати 
надійну інформаційну платформу для розви-
тку кластерів, здійснювати ретельний аналіз та 
коригування кластерної політики на кожній стадії 
кластерного процесу, об’єднувати зусилля дер-
жави, приватного сектору та громадських орга-
нізацій щодо сприяння розвитку регіональних та 
міжрегіональних кластерів в агропродовольчому 
секторі економіки україни та розширення експор-
тоорієнтаційної політики вітчизняних кластерів 
на зовнішніх ринках [1, с. 19-20].

таким чином, ми розуміємо експортноорієн-
тований міжрегіональний кластер в агропродо-
вольчому секторі економіки виключно як мережу 
підприємств і установ, об’єднаних розв’язанням 
проблем з просування товарної номенклатури 
агропродовольчої продукції на міжнародний 
ринок, при чому у структурі валового випуску 
експортна продукція має займати від 25 до 50%. 
інакше, при перевищенні цього рівня, клас-
терному утворенню загрожує нестабільність, 
і навіть швидкий розпад внаслідок реакції на 
падіння чи кризи на відповідних товарних рин-
ках [5, с. 30].

Висновки з проведеного дослідження. 
експортоорієнтовані міжрегіональні кластери 
відіграють важливе місце в поглибленні міжна-
родного співробітництва в агропродовольчому 
секторі економіки. кластерні ініціативи поши-
рюються по всій території україни та знахо-
дяться на стадії становлення. виключно агро-
продовольчі експортоорієнтовані кластери є 
запорукою розвитку сільського господарства 
на території україни та інструментом підви-
щення стійкого економічного розвитку регіонів. 
але існують деякі труднощі у впровадженні 
кластерів на території україни, тому необхідно 
вдосконалювати кластерну модель. експортна 
політика україни орієнтована на аграрну сферу, 
тому розвиток експортоорієнтованих міжрегіо-
нальних кластерів в агропродовольчому секторі 
економіки є важливою складовою поглиблення 
міжнародного співробітництва.
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