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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ
РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Роз лян то перед мови форм вання
моло опрод тово о ластера та напрями
реалізації йо о на ре іональном рівні. Виділено
основні с ладові ластера та форм вання
партнерсь их між ал зевих взаємовідносин між
ними.

Постановка проблеми. Підвищення конку-
рентоспроможності підприємств молокопере-
робної галузі регіону за нинішніх умов можна
забезпечити на основі кластерного підходу,
який базується на елементах саморегулюван-
ня, тобто спільної участі у регулюванні держа-
ви та інших учасників ринку.
Основні ознаки кластера такі: концентрація

підприємств однієї або суміжних галузей в од-
ній географічній точці; конкурентоспроможність
продукції, яку вони випускають; конкуренція за
завоювання та утримання клієнтів; кооперація
з високим рівнем розвитку.
Кластеризація є ключовим інструментом уп-

равління економічною політикою перерозподі-
лу доданої вартості та комплексного викорис-
тання потенціалу галузі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання, пов’язані з принципами роботи клас-
терів, висвітлено в роботах Г.К. Броншпак [1,
2], М. Войнаренка [3], О.І. Гуменюка [4], Н.Г. Ка-
ніщенко [5], Х.І. Пастернак [5] та інших учених.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Узагальненням набутого досвіду щодо фор-
мування кластерів у країні може слугувати
кластер «Натуральне молоко», до складу яко-
го увійшли агропідприємства Рівненської, Тер-
нопільської та Львівської областей, що працю-
ють у галузі молочного тваринництва. Цей
кластер є формою консультаційної, організа-
ційної та інформаційної взаємодії виробників
сирого натурального молока та організацій ін-
фраструктури ринку молочної продукції. Серед
його засновників —ПСП «Україна», «Колос»,
СВК-агрофірма «Мир» (Рівненська обл.), ВАТ
«Рівненський облплемселекцентр», компанія
«Укрмілкінвест», ТзОВ «Прогрес Плюс» (Львів-
ська обл.), ТзОВ «Розтоцьке» (Тернопільська
обл.) і Рівненська обласна організація Українсь-
кої Асоціації Маркетингу.
Кластер є одним із сучасних інструментів

підвищення конкурентоспроможності агропід-
приємств, структурування ринку та зростання
інвестиційної привабливості молочної галузі.
Доцільно використати цей досвід і при форму-
ванні територіального кластера в Київській об-
ласті.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Географічні масштаби кластера можуть варі-
ювати від одного міста (або області) до країни.
У більшості випадків до їхнього складу, наприк-
лад, молокопродуктового кластера, входять:
виробники молокосировини; постачальники
допоміжних матеріалів, а також сервісних по-
слуг; фінансові інститути; підприємства в
суміжних галузях. Крім того, до складу клас-
терів можуть входити: організації торгівлі;
виробники побічних продуктів; органи місцево-
го управління, а також наукові установи, що
надають науковий супровід діяльності, та орга-
ни сертифікації й стандартизації. Межі класте-
ра можуть змінюватися з появою нових під-
приємств і галузей, законодавчих змін, зі зни-
женням ефективності функціонування існуючих
галузей.
Підприємства, що функціонують у межах од-

нієї кластерної системи, мають спільну страте-
гію розвитку, зумовлену не лише економічни-
ми аспектами (інвестуванням, фінансуванням
і т.д.), але й організаційними, які підприємства
молокопродуктового підкомплексу використову-
ють для реагування на зміни, що відбувають-
ся на зовнішньому та внутрішньому ринках мо-
локопродуктів. У кластерній системі поєднують-
ся елементи ринку й ієрархічної координації
дій, коопераційні, інформаційні та майнові
зв’язки (у формі участі на дольових засадах
при створенні певної виробничої структури).
Для сформування молокопродуктового кла-

стера в Київській області створилися такі спри-
ятливі організаційно-економічні передумови:
значна кількість сільськогосподарських товаро-
виробників різних форм господарювання, які
мають можливість у подальшому збільшити
виробництво молока, в тому числі класу «екст-
ра» та вищого ґатунку, як ТОВ «Українська мо-
лочна компанія», що в с. Великий Крупіль Згу-
рівського, ЗАТ ПЗ «Агро-регіон» Бориспільсь-
кого, ВАТ «Терезине» — Білоцерківського, ПЗ
«Плосківський» — Броварського, СТОВ «Аг-
росвіт» — Миронівського, ФГ «Ніна» — Обухів-
ського, ПОСП «Дніпро» — Кагарлицького райо-
нів та деякі інші сільгосппідприємства; власна
потужна й високотехнологічна база переробки,
яка завантажена менше як на половину та має
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можливість виробляти значну кількість (понад
50 видів) виробів з молока; розгалужена торго-
вельна мережа густонаселених міст — Київ,
Біла Церква; ННК «Білоцерківський національ-
ний аграрний університет», із висококваліфіко-
ваними науковцями, які можуть забезпечити
науково-методичний супровід діяльності клас-
тера та займатися підготовкою й перепідготов-
кою необхідного персоналу; підтримка місцевих
органів влади, зацікавлених у соціально-еконо-
мічному розвитку регіону.
Для координації діяльності кластера ство-

рюється Рада, до складу якої доцільно вклю-
чити керівників підприємств, що утворили тери-
торіальне об’єднання, керівництво Білоцерків-
ського національного аграрного університету і
органи місцевої влади. На думку А. Романова
й В. Арашукова кластер не є організаційно-пра-
вовою формою, тобто не виступає як юридич-
на особа. Тому учасники кластера повинні бути
незалежними у своїй господарській діяльності
і співпрацювати з іншими учасниками на основі
взаємовигідних довгострокових договірних від-
носин, при цьому за агротоваровиробниками
залишається право вибору оптимального кана-
лу збуту молокосировини [7]. Отже, на сучас-
ному етапі розвитку економіки треба сформу-
вати таку управлінську структуру, у якій поряд
з обласними органами державного регулюван-
ня агропромислового комплексу створювати-
муться спільні управлінські структури.
Особливе значення при створенні молоко-

продуктового кластера має кадрова система,
що сприятиме забезпеченню суб’єктів підпри-
ємницької діяльності висококваліфікованими
фахівцями. Створення кластера в регіоні орієн-
туватиме ННК «Білоцерківський національний
аграрний університет», який повніше викорис-
товуватиме освітній і науково-технічний потен-
ціал у сфері проведення досліджень, заробля-
тиме за надання консалтингових і інших послуг.
Слід зазначити, що створення кластера спри-
ятиме залученню фахівців із сусідніх областей.
Обов’язковою складовою кластера є служба

маркетингу, функції якої може виконувати тор-
гово-промислова палата даного регіону на гро-
мадських засадах.
Концепція створення молокопродуктового

кластера подібна до кооперації агротоварови-
робників. Конкуренція й кооперування можуть
співіснувати завдяки тому, що об’єднання в од-
них сферах допомагає вести конкурентну бо-
ротьбу в іншій. У зв’язку із цим потрібно
створювати великі збутові кооперативи, що кон-
солідують сукупну пропозицію молока агрото-
варовиробників усіх форм власності у межах
сировинної зони молокопереробного підпри-
ємства.
Другою умовою формування молокопродук-

Кластеризація як напрям розвитку
молокопереробних підприємств регіону

тового кластера має стати обмеження ввозу
неякісного молока і молочної продукції на те-
риторію області. Контроль якості, який здійсню-
ють органи ветеринарної та санітарної служб,
має забезпечувати інтереси споживачів і підви-
щувати конкурентоспроможність кластера.
Система заходів державного регулювання

відносин між учасниками молокопродуктового
кластера та контроль за якістю молока є важ-
ливими передумовами його розвитку. Вони важ-
ливі для розвитку всього АПК регіону, оскільки
внаслідок свого відставання молокопродукто-
вий кластер обмежує застосування науково
обґрунтованих систем ведення господарства,
зокрема використання в рослинництві органіч-
них добрив і сівозмін з посівами однорічних і
багаторічних трав, які стали економічно недо-
цільними за відсутності поголів’я великої рога-
тої худоби.
Участь органів місцевої влади у роботі коор-

динаційних органів кластера дає можливість
безпосередньо впливати на прийняття еконо-
мічних і організаційних рішень у середині утво-
рення, а вони виступають при цьому як рівно-
правний партнер.
Держава, як учасник виробничого кластера,

повинна взяти на себе зобов’язання — виділи-
ти стартовий капітал для його формування: на
придбання нової техніки і впровадження пере-
дових технологій, а також організацію безкош-
товного ветеринарного обслуговування тварин.
Державна підтримка має надаватися через
пільгове оподатковування та субсидування за
рахунок місцевого і державного бюджетів.
Київська обласна адміністрація повинна вис-

тупати гарантом при одержанні кредитів суб’єк-
тами виробничого кластера. Надалі регіональ-
на влада згортає свій вплив, а головну роль
мають відігравати закони ринкової економіки.
У світовій практиці використовують такі фор-

ми стимулювання малих інноваційних підпри-
ємств державою, у тому числі й у межах клас-
терних формувань: пряме фінансування (суб-
сидії, позики), що досягає 50% витрат на
впровадження нових технологій (Франція, США
та інші країни); пільгове оподатковування для
підприємств, діючих в інноваційній сфері; на-
дання безвідсоткових кредитів (Швеція); цільові
дотації на проведення науково-дослідних роз-
робок; створення фондів впровадження інно-
вацій з урахуванням можливого комерційного
ризику (Великобританія, Німеччина, Нідерлан-
ди, Франція, Швейцарія); безкоштовне оформ-
лення патентів і винаходів (Нідерланди, Німеч-
чина); державні програми щодо зниження ви-
трат (Японія); програми пошуку й залучення
іноземних фахівців (Японія, США, Австралія).
Роль місцевих органів при формуванні клас-

терної структури полягає у розробці та впро-
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вадженні економічної стратегії, що мобілізує
представників влади, бізнесу, організацій по спів-
робітництву і громадян на розвиток регіону.
Рівноправне партнерство передбачає вико-

ристання лізингових і концесійних механізмів
залучення приватного капіталу в інвестиційні
проекти та соціальні програми. Державні й при-
ватні інвестиції, спрямовані на поліпшення
умов функціонування кластера, підвищують
ефективність усіх суб’єктів господарської ді-
яльності.
Особливою відмінністю кластера від інших

організаційних форм інтеграції, на нашу думку,
є наявність елементів координації, тобто спіль-
ної участі всіх суб’єктів кластера в процесі уп-
равління, а також можливості одержання екві-
валентного витратам прибутку всіма учасника-
ми кластера. Тому формування взаємовигідних
міжгалузевих взаємовідносин можливе тільки
на основі справедливого розподілу доходів,

утворених у контрольованих ланках технологіч-
ного циклу. Є різні рекомендації забезпечення
справедливого розподілу доходів: розподіл до-
ходів пропорційно витратам живої праці; роз-
поділ доходів пропорційно вартості викорис-
таних основних виробничих фондів; розподіл
доходів пропорційно виробничим витратам
[8]. Ідеальним варіантом, який би вирішив про-
блему було використання оптимального рівня
часток витрат на виробництво й переробку
молока з урахуванням сформованого рівня
розвитку виробництва. Тоді учасники міжга-
лузевих взаємодій мали б додатковий стимул
впроваджувати досягнення науково-технічно-
го прогресу, які спрямовані на зниження со-
бівартості.
У ситуації, коли відсутній інститут науково-тех-

нічного нормування витрат, раціональним рі-
шенням є визначення пропорцій розподілу до-
ходів за співвідношенням часток змінних витрат.
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Молокопродуктовий кластер, що ґрунту-
ється на принципах взаємовигідного співро-
бітництва між його суб’єктами, є рушійною
силою економічного росту й зайнятості на-
селення в регіоні. Використання кластер-
ного підходу в Київській області є необхідною
умовою відродження молокопродуктового
підкомплексу, підвищення ефективності роз-
витку регіону та її конкурентоспромож-
ності.

Висновки

Створення і сприяння ефективному роз-
витку кластерних об’єднань набуває особли-
вої актуальності в умовах, коли на перший
план виходить використання якісно нових ви-
дів ресурсів, а саме інформація, інновації та
інтелект. Попит на молоко і молочну продук-
цію, що склався на світових ринках, надає по-
тенційну можливість для розвитку вітчизня-
ного аграрного сектору й молокопродуктово-
го підкомплексу зокрема.


