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Концептуальні аспекти формування зернового
кластеру в регіоні

Підвищити ефективність функціонування 
зернового господарства в ринкових умовах 
можливо переведенням його на інноваційну 
модель розвитку, побудовою інтегрованої 
ринкової інфраструктури, яка б поєднала 
науку і підприємництво в один збалансова
ний комплекс та сприяла підвищенню кон
курентоспроможності регіону в ринкових 
умовах господарювання. Світова практика 
свідчить про високу ефективність у вирі
шенні цього питання кластерних об’єднань 
підприємств.

Становлення теорії кластерів відображе
но у працях відомого дослідника Вольфган
га Прайса1. Вагомий внесок у розвиток тео
ретичних, методологічних і практичних ас
пектів формування кластерів належить та
ким вченим, як С. Соколенко, М. Кропивко,
О. Ціхановська, Ю. Губені, Т. Сахно, 
Г. Заболотний2. Вивченню елементів клас
терних об’єднань та їх функціонування при
свячені праці вітчизняних науковців, зокре
ма О. Мазуренко, В. Ситника, А. Топалова,
І. Хомина3. Дослідженню концепції класте
рів, як шляху до відродження виробництва 
на рівні регіону присвятили свої праці 
Є. Ходаківський, В. Чевганова, І. Брижань,

1 Прайс Вольфганг. Кластерна модель регіонального розвитку / 
В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 33-39.
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М. Войнаренко3 4. Проте недостатньо дослі
дженими залишаються питання розвитку 
регіональних кластерів з урахуванням особ
ливостей окремих територій країни. Нині не 
існує єдиного підходу щодо ідентифікації 
зернового кластера, формування та ефекти
вного його функціонування, що й зумовило 
необхідність проведення окремого дослі
дження.

Мета статті – розробка теоретико- 
методичних положень щодо формування 
зернового кластера. Проведене дослідження 
базується на системному підході до вивчен
ня фундаментальних положень кластерної 
моделі розвитку економіки країни. Для уто
чнення поняття “зерновий кластер”, теоре
тичних узагальнень і формулювання виснов
ків використано метод наукової абстракції. 
Для адаптації зарубіжного досвіду кластер
ної моделі регіонального розвитку у вітчиз
няну практику використано прийом аналогії 
та зіставлення. При дослідженні були також 
використані графічний метод, методи аналі
зу і синтезу.

Найбільш прийнятним шляхом активіза
ції економіки регіону є підвищення ефекти
вності зернової галузі на базі нової вироб
ничої системи – регіонального зернового 
кластера, суть якого полягає в кооперації 
зусиль споріднених підприємств, фінансо
вих, дослідницьких, навчальних, торгових 
структур і державних установ для спільного 
виробництва продукції, яка відповідає сві
товим стандартам. На основі досвіду країн

4 Ходаківський Є.І. Синергетична парадигма економіки: 
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України. – 2002. – № 11. – С. 45-49; Войнаренко М. Концепція 
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Північної Америки розробки щодо нової й 
перспективної кластерної форми організації 
в Україні вже апробовані в Хмельницькій 
області при побудові регіонального кластера 
“Стара Волинь”, що є методичною розроб
кою кафедр Подільського технологічного 
університету та ініціативних недержавних 
організацій. Загальна ініціатива одержала 
розвиток завдяки спонсорській діяльності 
громадянина США Й. Прайса. Функціону
вання цього кластера набуває поширення у 
Житомирській області при формуванні кла
стера з переробки каменепродукції. Під ке
рівництвом професора Є.І. Ходаківського 
сформовано етнографічний кластер “Древ- 
лянська земля”. Кластерна модель має вели
кий потенціал і в зерновій галузі, оскільки 
вона є стратегічною для держави для розви
тку як внутрішнього, так і зовнішнього імі
джу країни на міжнародній арені.

Зерновий кластер – це добровільне тери
торіальне об’єднання підприємств зерно
продуктового підкомплексу з метою забез
печення конкурентоспроможності зернови- 
робництва за рахунок формування ефектив
них внутрішньогалузевих зв’язків, диверси
фікації каналів збуту, створення сприятли
вих умов для залучення вітчизняних та за
рубіжних інвестицій, а також адаптації галу
зі до вимог світового ринку. Для ринку зер
на кластер виступає в ролі “осередку зрос
тання” і стартової бази для зовнішньоеко
номічних відносин. Висока конкурентосп
роможність зернової галузі може триматися 
саме на міцних конкурентних позиціях зер
нового кластера. Основними напрямами дія
льності його є забезпечення виробництва 
зерна, що відповідає європейським стандар
там якості, налагодження маркетингових 
комунікацій, постійний обмін інформацією з 
виробничих, фінансових, кадрових та орга
нізаційних питань, а також оптимізація до
говірних відносин і запровадження форм 
співробітництва на ринкових засадах.

Переваги кластерної форми організації такі:
у кластері найбільш вдало використову

ються регіональні особливості, пов’язані з 
природними ресурсами регіону, ґрунтово- 
кліматичними умовами, що на основі погли
бленої спеціалізації дають можливість виро
бляти найбільшу кількість продукції най
кращої якості, задовольняючи потреби спо
живачів;

кластерна форма організації, на відміну 
від інших прогресивних форм, зокрема кор
поративної, об’єднує різні форми власності, 
в т.ч. корпоративну, державну, приватну, а 
також різнопрофільні підприємства.

Важливою характеристикою зернового 
кластера є те, що він базується на взаємо
відносинах і взаємодії підприємств, які ви
робляють та продають зерно за межі місце
вого, регіонального або національного рин
ку, що сприяє залученню коштів до регіону 
й підтримує підприємств-учасників. До зер
нового кластера входять підприємства та 
установи, які забезпечують ефективне функ
ціонування ринку зерна, зокрема органи 
стандартизації, торговельні асоціації, дослі
дні установи, університети, які готують кад
ри, відповідають за інформаційне, технічне 
й наукове забезпечення, та інші підприємст
ва, що надають торговельні, маркетингові, 
юридичні й інформаційні послуги. Учасники 
кластера залишаються організаційно та еко
номічно самостійними суб’єктами і можуть 
конкурувати один з одним. Проте для всіх 
учасників кластера спільними є територія й 
середовище виробництва; мета діяльності - 
високоякісне конкурентоспроможне вироб
ництво зерна та продуктів його переробки; 
тісна інтеграційна взаємодія.

Необхідною умовою функціонування зер
нового кластера є виділення етапів його ство
рення й розвитку на рівні області (рис. 1).

Так, на першому етапі аналізують функ
ціонування ринку зерна та вивчають про
блеми галузі, які можна розв’язати за допо
могою формування зернового кластера. 
Крім того, на цьому етапі готують докумен
ти, які характеризують наявні підприємства 
та      причини,           що          спонукають          їх
об’єднуватись у кластер. На другому етапі 
визначають цілі й завдання зернового клас
тера. Основною метою третього етапу є по
ширення інформації про проект і залучення 
до участі в ньому представників місцевих 
органів влади. Четвертий етап характеризу
ється тим, що оцінюють рівень конкуренто
спроможності учасників зернового кластера, 
а також визначають необхідність співпраці 
партнерів проекту, виходячи з цілей та за
вдань кластера. На п’ятому етапі розпочина
ється практична робота з формування клас
тера, що реалізується в оформленні відносин 
у господарських договорах, тощо.
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Рис. 1. Модель розвитку зернового кластера

Організаційна структура регіонального зер
нового кластера представлена на рисунку 2.

Важливою умовою ефективного та ре
зультативного функціонування зернового 
кластера є постійне залучення нових учас
ників, зокрема зміна активних членів зерно
вого кластера можлива зі зміною тем проек
тів, що втілюються дійсними учасниками 
кластера. Зерновий кластер віддає переваги 
своїм членам перед окремими товаровироб
никами зерна, оскільки в його межах по
стійно проходять науково-практичні конфе
ренції, семінари, робочі зустрічі й інші захо
ди, які сприяють підвищенню професійного 
рівня фахівців на ринку зерна, розповсю
дженню знань щодо забезпечення розвитку 
зернової галузі. Крім того, є можливість 
працівникам аграрних підприємств одержа
ти загальні та спеціальні знання. З розвит
ком ринку зростає потреба у висококваліфі
кованих спеціалістах з різних галузей знань 
і тому діяльність із підготовки кадрів у се
редині кластера є важливою умовою ефек
тивного функціонування ринку зерна.

Зерновий кластер може розвиватися й 
ефективно діяти лише тоді, коли соціально- 
економічна політика створює середовище, 
сприятливе для розвитку бізнесу. Так, міс
цева адміністрація має діяти в інтересах під
приємницьких структур і проводити політи
ку, спрямовану на їхнє зміцнення. Влада не 
повинна створювати зерновий кластер та

контролювати його роботу. Функція місце
вих органів влади полягає в сприянні прове
дення зустрічей членів кластера, здійснення 
дослідження з метою надання допомоги 
кластеру в самовизначенні й формуванні 
тощо.

Участь Житомирської обласної державної 
адміністрації в проекті по створенню зерно
вого кластера полягає в наступних діях:

призначення координатора з боку місце
вої адміністрації;

регулярна участь у робочих зустрічах, за
сіданнях підприємств-членів зернового кла
стера з метою визначення проблем галузі та 
їх розв’язання;

створення робочої групи для розробки 
стратегічного плану розвитку області;

забезпечення інформаційної підтримки 
заходів і проектів у рамках розвитку зерно
вого кластера;

участь у проекті, спрямованому на поліп
шення якості місцевої продукції зернової галузі;

залучення представників підприємниць
ких структур до формування кластера.

Вважаємо, що в зерновий кластер повин
ні обов’язково входити підприємства з по
стачання пально-мастильних матеріалів, пес
тицидів та гербіцидів, насінницькі господар
ства, підприємства, які спеціалізуються на 
запчастинах до сільськогосподарської техні
ки. Важливою складовою зернового кластера
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мають бути переробні підприємства, які є 
представниками борошно-круп’яної, хлібо
пекарської, комбікормової промисловості. 
Так, зерновий кластер включатиме не лише 
виробництво зерна, але і його переробку. Не
обхідно також зазначити, що продукти пере
робки   зерна   –   борошно,   хліб,   крупа,   мака-

ронні вироби – можна віднести до основних 
видів продуктів, на які завжди існує стабіль
ний попит. Перероблену продукцію можна 
реалізовувати переробникам другого рівня 
(наприклад, пекарям) чи роздрібним торгов
цям, продавати на оптовому ринку, товарній 
біржі чи через інші структури.

Рис. 2. Структура регіонального зернового кластера 
та функції його учасників
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Регіональний зерновий кластер (добровільне територіальне об’єднання)

Рада зернового кластера

Маркетингово-консалтинговий центр

Дослідження ринків збуту зерна в регіоні та за кордоном

Посилення конкурентоспроможності підприємств галузі

Сприяння залученню інвестицій у зернову галузь

Функції учасників кластера
Науково-дослідні та селекційні центри

дослідження сортів;
розробка й репродукція нових високопродуктивних сортів

Насінницькі господарства
розмноження насіннєвого матеріалу та передача його виробникам

Місцеві органи влади
участь у робочих зустрічах членів кластера, координація роботи кластера; 
розробка стратегічного плану розвитку зерновиробництва в регіоні; 
забезпечення інформаційної підтримки проектів у рамках розвитку кластера

Вищі навчальні заклади
визначення основних потреб у кадрах та їх спеціалізації, а також розробка навчальної програми,
її впровадження в навчальний процес;
участь у проектах, дослідницьких і навчальних програмах

Фінансово-кредитні установи 
кредитування й страхування учасників зернового кластера;
сприяння удосконаленню законодавчої бази, яка регулює правові та фінансово-кредитні відно
сини в зерновій сфері



Кластерний підхід уможливлює розши
рення діяльності на міжнародних зернових 
ринках і створення спільних підприємств. Ті 
з них, які вже займаються експортом зерно
вої продукції, зможуть допомогти вийти на 
зовнішній ринок іншим членам зернового 
кластера. Вони також можуть спільно рек
ламувати свою продукцію. Ізольоване під
приємство, яке працює самостійно на ринку 
та покладається лише на допомогу держави, 
не матиме таких можливостей, як зерновий 
кластер, який працює на розширення своєї 
діяльності на зовнішньому ринку.

Крім того, зерновий кластер сприятиме 
створенню нових робочих місць і тим самим 
зниженню рівня безробіття в області. Хоча 
на нинішній час показник безробіття в Жи
томирській області залишається досить ви
соким, керівники підприємств відчувають 
проблему нестачі кваліфікованих кадрів на 
ринку зерна, які через низьку заробітну плату 
від’їжджають за кордон у пошуках більших 
заробітків. Робітники, які залишилися в обла
сті, не завжди мають достатній рівень знань і 
навичок, щоб виконувати поставлені перед 
ними завдання. Тому постійно, в межах зер
нового кластера, проходитимуть тематичні 
науково-практичні конференції, семінари, фо
руми, робочі зустрічі, тренінги тощо, які 
сприятимуть підвищенню професійного рівня 
фахівців на ринку зерна, поширюватимуть 
знання в галузі сталого розвитку регіону, в 
тому числі й зернової галузі, а також друкува
тимуться інформаційні, довідкові, методичні 
матеріали з даного питання.

Ефективне функціонування зернового 
кластера неможливе без розв’язання фінан
сово-кредитних проблем і розвитку інфор
маційно-консультаційного обслуговування. 
Система фінансово-кредитного обслугову
вання включає такі основні складові: фінан
сово-кредитну інфраструктуру, зорієнтовану 
на обслуговування сільськогосподарських 
товаровиробників зерна, механізм кредит
них відносин з комерційними банками та 
механізм позабанківського кредитування. 
Мова йде про комерційні й кооперативні бан
ки,               кредитні спілки,     агропромислово-
фінансові групи, страхові компанії тощо.

Участь фінансово-кредитних установ у 
проекті щодо створення зернового кластера

полягає в наступному: участь у розробці 
стратегічних планів, програм та виконанні 
проектів, спрямованих на підтримку й сти
мулювання сталого розвитку в зерновій га
лузі області; сприянні в удосконаленні зако
нодавчої бази, яка регулює правові та фі
нансово-кредитні відносини в аграрному 
секторі; пільговому кредитуванні й страху
ванні учасників зернового кластера.

З метою визначення рівня готовності Жи
томирщини до запровадження зернового 
кластера було проведене дослідження еко
номіки області з визначенням позитивних і 
негативних факторів, які ускладнюють її ін
новаційний розвиток, та підвищення конку
рентоспроможності (рис. 3).

У Житомирській області сільськогоспо
дарський напрямок завжди мав особливе 
значення. До числа позитивних факторів, що 
сприяють розвитку зернового виробництва, 
можна віднести наявність достатніх площ 
сільськогосподарських угідь, невисоку вар
тість робочої сили, природно-кліматичні 
умови для вирощування зернових, особливо 
жита та ячменю.

Одним з основних принципів при форму
ванні регіонального зернового кластера має 
бути ресурсна самодостатність області, забез
печення виробництва зерна, що відповідає єв
ропейським стандартам якості, налагодження 
маркетингових досліджень, застосування 
комплексу маркетингу та розробка маркетин
гової політики на ринку зерна, постійний об
мін інформацією з виробничих, фінансових, 
кадрових, організаційних питань господарсь
кої діяльності, а також оптимізація договірних 
відносин і запровадження ринкових форм 
співробітництва, адаптованих до ринкових 
умов господарювання.

Таким чином, забезпечення ефективного 
функціонування зернового господарства 
можливе за рахунок створення регіонально
го зернового кластера. Кластерна модель 
має значний потенціал у зерновій галузі, 
оскільки остання є стратегічною для Украї
ни в контексті членства її в СОТ. Суть клас
тера полягає в об’єднанні зусиль спорідне
них підприємств, фінансових, дослідниць
ких, навчальних, торгових структур і держа
вних установ для забезпечення виробництва
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Рис. 3. Стратегічні вектори формування регіонального зернового кластера

та реалізації зернової продукції, яка відпові
дає світовим стандартам. Учасники кластер
ного об’єднання зберігають економічну са
мостійність, одержуючи при цьому додатко
ві переваги від координації дій, спрямова
них на підвищення ефективності кожного 
підприємства-учасника кластера. Отже,

об’єднання всіх компонентів виробничого 
процесу – від постачальників сировини до 
кінцевого споживача – дає можливість за
безпечити постійне завантаження підпри
ємств зернового кластера, знизити собівар
тість продукції, підвищуючи при цьому її 
конкурентоспроможність.

Досліджено категоріальний апарат зернового кластера, розглянуто теоретичні аспекти його формування та ви
значено етапи створення. Запропоновано організаційну структуру регіонального зернового кластера.

Определен категориальный аппарат зернового кластера, рассмотрены теоретические аспекты его формирования 
и обозначены этапы создания. Предложена организационная структура регионального зернового кластера.

The essence of the category apparatus of the grain cluster is determined. The theoretical aspects of the grain cluster 
formation are highlighted. The stages of the above cluster formation are determined. The organization structure of the regional grain 
cluster is suggested.

* * *
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КОНКУРЕНЦІЯ
+ Наявність великої кількості виробників 
зерна.
+ Конкуренція між товаровиробниками 
зерна.
+ Забезпечення дотримання технічних стан
дартів виробництва зерна з високою якістю.
- Низький рівень технологічного забезпе
чення.
- Слабкий маркетинг і менеджмент галузі.
- Недосконала система розробки стратегії

МОЖЛИВІСТЬ

+ Вирощування нових 
сортів із високою врожай
ністю та стійкістю проти 
хвороб і шкідників.
+ Розробка інноваційних 
програм та їх впрова
дження

+ Державна підтримка виро
бників та споживачів зерна 
через заставну закупівлю та 
інтервенційний фонд.
- Недосконала законодавча 
база.
- Несприятлива податкова 
політика

ВЛАДА

ФАКТОРНІ УМОВИ
+ Аграрна спрямованість регіону.
+ Невисока вартість високоякісної 
сировини.
+ Функціонування інфраструктури 
аграрного ринку.
+ Невисока вартість робочої сили.
- Залежність від природних факторів.
- Застарілі технології й техніка.
- Відсутність стартового капіталу.
- Обмежене інформаційне забезпе
чення

УМОВИ ПОПИТУ
+ Споживач готовий купити високо
якісну продукцію.
+ Великий обсяг внутрішнього ринку.
- Відсутність заінтересованості з боку 
товаровиробників зерна до запрова
дження інновацій.
- Не використовуються світові тенден
ції розвитку ринку

ПІДТРИМУЮЧІ ТА 
СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ 

+ Наявність можливості розвитку підтриму
ючих галузей (насінництво, тваринництво 
та ін.).
+ Робота науково-дослідних інститутів, стан
цій, лабораторій.
+ Наявність профільних асоціацій та громад
ських організацій.
- Складність кредитування сільськогосподар
ських товаровиробників зерна


