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Sotnikov Y., Kravchenko E. Improving the competitiveness of agriculture in Odessa 
region: a cluster approach. Make the analysis and disclose the nature of clusters in the 
agribusiness, justify the possibility of creation agency of the cluster development of agribusiness 
in Odessa region for enhance the competitiveness of agriculture in terms of cross-border 
cooperation. 

 
Постановка проблеми. В умовах сучасних світових господарських відносин, 

інтенсивність економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності регіонів та 
держави має здійснюватися за рахунок впровадження новітніх ринкових механізмів, що 
здатні компенсувати кризові деструктивні стихійні процеси. Для України кластерізація є 
одним із шляхів розбудови  економіки та підтримки її на належному рівні в системі 
світових господарських відносин. 

Україна, як держава з централізованим у минулому господарством, повинна 
шукати шляхи його перебудови, оптимально використовувати наявні ресурси для 
підвищення конкурентоспроможності власної продукції на світовому ринку, де держави з 
ринковою економікою посідають провідне місце. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить світовий досвід, значні 
зміни в організації виробництва як на національному, так і на міжнародному рівнях 
сприяють створенню територіально-галузевих та інтеграційних об'єднань -кластерів. 

Проблеми створення кластерної моделі регіонального розвитку висвітлюються 
наступними вітчизняними та іноземними вченими, такими як Булатов Н.М., Портер М.Е., 
Андерсон Т., Длугопольський О.В., Войнаренко М.П., Марков Л.С., Дьяков О.В., 
Ковальов Ю.М., Дмитрієва В.О., Саблук П.Т. та ін. 

Мета статті - окреслити напрями підвищення конкурентоспроможності АПК 
Одеського регіону на основі розбудови кластерних структур. 

Кластерний підхід використовується при аналізі конкурентоспроможності країни, 
регіону, галузі; як основа політики економічного розвитку; при розробці програм 
регіонального розвитку; як основа для стимулювання інноваційної діяльності; для 
залучення інвестування; як основа взаємодії великого і малого бізнесу. Основна мета 
кластера - підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність його членів за 
рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень та 
інновацій, освіти і політики підтримки.[ 2. c.3-4] 

Аналіз усіх аспектів, основних елементів, складових частин і властивостей кластера 
дозволив сформулювати таке визначення даної поняттєво-термінологічної конструкції: 
кластер - це локалізована територіально-виробнича форма інтеграції взаємодіючих 
суб'єктів господарювання, банківського, приватного сектору, освітніх закладів, органів 
влади та суміжних, допоміжних, конструкторських, інноваційних 
підприємств/організацій, об'єктів інфраструктури, яка характеризується виробництвом 
конкурентоспроможних товарів або послуг, наявністю узгодженої стратегії розвитку, 
спрямованої па реалізацію інтересів кожного з учасників і території локалізації кластера, і 
має істотну соціально-економічну значимість для регіону. 

Кластери на сьогодні є однією з найефективніших форм організації інноваційних 
процесів, оскільки на ринку успішно конкурують не окремі підприємства, а саме цілі 
комплекси, які скорочують свої трансакційні витрати завдяки спільній технологічній 
кооперації компаній. Об'єднання у кластери формують специфічний економічний простір 
з метою розширення сфери вільної торгівлі, вільного переміщення капіталу та людських 
ресурсів, виконують функції структуроутворюючих елементів глобальної системи. 

 Кластерний підхід використовується при аналізі конкурентоспроможності країни, 
регіону, галузі; як основа політики економічного розвитку; при розробці програм 
регіонального розвитку; як основа для стимулювання інноваційної діяльності; для 
залучення інвестування; як основа взаємодії великого і малого бізнесу. Основна мета 
кластера — підвищити внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність його членів за 



Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності′ 2011 

 272 

рахунок комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень та 
інновацій, освіти і політики підтримки. Позитивні ефекти кластерної взаємодії наступні: 
зростання продуктивності; підвищення можливостей для інновацій; висока спеціалізація; 
розширений доступ до ринків збуту спеціалізованим постачальникам, кваліфікованій 
робочій силі; підвищений рівень формування нових підприємств, організацій, установ; 
більша гнучкість та ефект великого масштабу; спільна діяльність; колективна 
ефективність. 

Більш повному розумінню кластерного підходу сприяє розгляд алгоритму 
формування кластерів в регіоні, який можна представити трьома етапами (Рис. 1). 

 
Рис.1. Алгоритм формування кластерів в регіоні [4. с. 22]. 

 
На протязі багатьох років виникали передумови, які сприяють появі необхідності в 

створенні певної структури, яка б змогла регулювати стосунки між країнами, а також 
сприяти їх зближенню, вирівнюванню їх виробничих і економічних потужностей, 
економічного потенціалу, підвищенню кваліфікації робочої сили, а також 
конкурентоспроможності економік держав в цілому як на внутрішньогалузевому, так і на 
зовнішньоекономічному рівні. Такою структурою в умовах транскордонного 
співробітництва і відповідно пріоритетів «Спільної операційної програми Україна – 
Румунія - Республіка Молдова 2007-2013» може стати Агентство кластерного розвитку 
агробізнесу.  

Необхідність і значущість створення АКРА полягає в: знаходженні і наданні 
нових шляхів використання наявного аграрного потенціалу агробізнесу; наданні 
достовірній інформації про можливості транскордонної співпраці в інвестиційній сфері 
агробізнесу; наданні допомоги по просуванню підприємництва  в рамках кластера 
агробізнесу; наданні можливості підвищення кваліфікації робочої сили за допомогою 
тренінгів, стажувань і т.п.; наданні інформаційних послуг з підтримки ініціативи 
формування кластерних утворень. 
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Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобальної продовольчої проблеми 
є одним з найважливіших напрямків розвитку національної економіки. Для підвищення 
конкурентоспроможності Українського АПК необхідно вирішити ряд проблем. Проблеми 
Одеського регіону, які потребують найскорішого вирішення, багато в чому схожі й 
продовжують на регіональному рівні, враховуючи специфічні риси регіону проблеми 
національного АПК. До них відносять: 

1) низька ефективність продуктивних сил в агробізнесі: низька кваліфікація 
кадрового резерву, застарілі виробничі потужності. Так, виробничі потужності майже всіх 
агропромислових підприємств зношені на 90-100% та потребують негайного оновлення; 

2) нераціональне використання економічного потенціалу регіону;  
3) низький рівень організації сектору агробізнесу, що гальмує впровадження 

інноваційних технологій;  
4) недостатня обізнаність суб'єктів господарської діяльності про особливості 

транскордонного співробітництва в сфері АПК. Більшість таких суб’єктів обмежуються 
лише власним господарством та втрачають реальні можливості транскордонного 
співробітництва, які спроможні підвищити ефективність в секторі АПК в декілька разів;  

5)  брак робочої сили в секторі АПК у зв'язку з надмірним відтоком населення 
в міста. Низький рівень життя населення в сільській місцевості спричиняє масове 
переселення здебільшого молоді (що й є необхідною робочою силою) до міст, залишаючи 
сільське господарство без робочих рук;  

6) брак інновацій та досліджень, які стимулюватимуть виробництво нових 
продуктів. Недостатність коштів на дослідження та впровадження інновацій залишає 
сільське господарство на низькому рівні розвитку;  

7) низька конкурентоспроможність бізнес-сектору у сфері агробізнесу. 
Відсутність в секторі АПК новітніх форм ведення бізнесу гальмує його комерційний 
розвиток та знижує таким чином конкурентоспроможність. 

Загальною метою створення та функціонування АКРА виступає зміцнення 
інтеграції прикордонних регіонів відносно проблеми підвищення 
конкурентоспроможності сектора АПК в Одеському регіоні. Зміцнення буде досягнуте за 
допомогою формування нових і розвитком існуючих засобів з метою створення нового 
інтегрованого ринку аграрної продукції, розвитку інформаційно-ресурсної бази АПК, а 
також шляхом гармонізації з існуючою інфраструктурою, розвитком міжнародної 
співпраці з метою відродження аграрного потенціалу регіону. 

Реалізація даного проекту призведе до ряду результатів, як загальних, так і 
конкретних. 

До загальних результатів відносяться: збільшення ефективності функціонування 
продуктивних сил в агробізнесі: підвищення рівня кваліфікації кадрового резерву, 
забезпеченість сучасними виробничими потужностями; цільове використання  
економічного потенціалу даних регіонів;  досягнення високого рівня організації сектора 
агробізнесу; функціонування конкретних джерел інформації, які забезпечували б 
достатній рівень обізнаності суб'єктів господарської діяльності про особливості 
транскордонної співпраці у сфері АПК; поява ємкого ринку робочої сили  в секторі АПК; 
здійснення інноваційних проектів у сфері АПК, які забезпечать виробництво нових 
продуктів; підвищення ролі бізнес-сектора у сфері агробізнесу. 

До конкретних результатів належить: розробка Концепція розвитку екологічного, 
безпечного, конкурентоздатного АПК (агробізнесу) в Одеському регіоні на базі кластера; 
удосконалення сфери АПК в регіоні і управління біологічними і виробничими ресурсами; 
формування позитивного, привабливого, конкурентоздатного, аграрного іміджу 
транскордонних регіонів Румунії, України і Республіки Молдови; підготовка спеціалістів 
для роботи у сфері формування кластерів і агробізнесу; формування аналогічних 
інститутів і кластерних структур не тільки в Одеському регіоні, а й на програмній 
території (Румунії та Республіки Молдова). 
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Проект повинен  здійснюватись в більшій частині або повністю в одній країні-
учасниці, але який має транскордонний вплив. Спочатку планується відкриття проекту 
винятково в Одеському регіоні. Це допоможе головним чином привернути увагу 
зацікавлених осіб для впевненого старту проекту і здобуття фінансової стабільності. 
Також обґрунтування і функціонування в Одеському регіоні Агентства кластерного 
розвитку агробізнесу дасть поштовх до рішення найбільш гострих і важливих проблем 
транскордонного співробітництва, пов'язаних перш за все з реєстрацією і перебуванням 
громадян Республіки Молдови, що знаходяться на території України нелегально з метою 
заробітку, перетином прикордонних територій, а також спрощенням здійснення 
підприємницької діяльності іноземними громадянами на території України. Це повинно 
привернути увагу подібних структур в Румунії і Республіки Молдова, оскільки вони 
будуть в першу чергу зацікавлені в співпраці. Потім планується відкриття подібних 
агентств на території країн-учасниць проекту, щоб вони функціонували як єдиний 
організм з метою контролю за діяльністю агентства і збільшення інтенсивності і 
продуктивності його роботи, оскільки робота агентства ґрунтуватиметься на єдиних 
принципах. 

«АКРА» може стати відправним етапом в формуванні нової неоінституціональної 
структури міжнародних інтеграційних процесів на програмній території та сприяти 
посиленню і поглибленню добросусідських стосунків між територіальними громадами і 
владою, які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, яке 
виявиться в укладанні необхідних міжнародних договорів. 

Можливо припустити, що після реалізації  проекту в життя, можуть виникнути 
певні гіпотези про те, як і далі працюватиме проект. 

Основними гіпотезами після реалізації проекту можуть стати: посилення і 
поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або органами 
влади, які перебувають під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, що 
проявиться в ув'язненні необхідних угод і міжнародних договорів; підвищення 
внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності учасників кластера за рахунок 
комерційного і некомерційного співробітництва, наукових досліджень; функціонування 
кластеру агробізнесу на програмній території; сприяння розвитку трансграничних 
концепцій співпраці у виробництві та реалізації продуктів сільського господарства, 
включаючи органічні продукти та сучасні сільськогосподарські техніки і технології 
(ініціативи зі спільної обробки та об'єднання досліджень з поліпшення якості продуктів 
сільського господарства, тренінги та обмін досвідом та найкращими практиками з 
приводу сучасних сільськогосподарських технік і технологій, що дозволяють уникати 
забруднення ґрунту і води нітратами та пестицидами разом зі зменшенням кількості 
уразливих територій; спільний брендінг; гармонізація стандартів); створення і поліпшення 
інфраструктури з метою збільшення інвестиційної привабливості України та її регіонів; 
прийняття державної програми про розвиток і впровадження кластерного підходу до 
регіонального розвитку в Одеській області.  

Висновок: 
1. Одним із кроків в напрямі підвищення конкурентоспроможності 

агропромислового комплексу Одеського регіону може стати створення кластерних 
структур.. Це завдання може взяти на себе пропоноване нами Агентство кластерного 
розвитку агробізнесу, яке є одним з найбільш ефективних інструментів підвищення 
конкурентоспроможності АПК Одеського, шляхом створення інноваційних форм ведення 
бізнесу, в.т.ч. кластера агробізнесу.  

 2. Необхідність створення Агентства кластерного розвитку агробізнесу 
підтверджується Ініціативою і Пріоритетом № 1 спільної операційної Програми Румунії-
України-республіки Молдови 2007-2013, а саме «створенням більш конкурентоздатної 
прикордонної економіки». 
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3. Створення Агентства призводить до поліпшення економічних показників у сфері 
АПК на програмній території завдяки формуванню  кластера сільського господарства, 
проведення модернізації і диверсифікації спільної діяльності в цьому напрямі.  
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